
Utländska lärares 
vidareutbildning, ULV- en 
väg till behörighet



Utländska lärares vidareutbildning

● Kompletterande utbildning för behörighet till 

lärare eller förskollärare, utbildningen har funnits 

sedan 2007

● Finns på följande 6 universitet i Sverige:

Umeå, Stockholm, Örebro, Linköping, Göteborg 

och Malmö

● Vid Stockholms universitet har vi just nu ca 450 

studenter som läser inom ULV



Utländska lärares vidareutbildning

Olika studiegångar inom 

ULV

1. Svensk lärarexamen – därefter  

legitimation

2. Kompensationsåtgärd (Skolverket)

för legitimation

3. Ämneskomplettering för 

ytterligare legitimationsämne

4. Ytterligare kunskap om svensk skola



Det finns inom den kompletterande utbildningen olika 
studiegångar (se bild på nästa sida)

Studiegång 1: De allra flesta läser för att få en svensk lärarexamen, 

vilket vanligtvis innebär 4-5 terminers studier.

Studiegång 2: En del studenter har ansökt om legitimation från 

Skolverket och läser kurser enligt beslut från Skolverket, en så kallas 

kompensationsåtgärd. Studierna brukar vanligtvis vara 2-4 terminer.

Studiegång 4: De som redan har fått legitimation men vill läsa för att få 

ytterligare ämnesbehörighet. Till exempel en lärare om har fått 

behörighet i kemi vill läsa för att få behörighet även i matematik.

Studiegång 5:De som har fått legitimation men vill läsa för att få mer 

kunskap om hur det svenska skolsystemet fungerar.



Att komplettera inom ULV

• De allra flesta läser 3-5 terminer på heltid

• VFU (Verksamhetsförlagd utbildning), praktik, ingår för alla. 

• Studierna är campusförlagda och de flesta kurser ges på heltid

Följande program finns:

• Kompletterande förskollärarutbildning (ULVFL):(barn i åldern 1-6 år)

• Kompletterande grundlärarutbildning (ULVGL): (barn 6-12 år)

• Kompletterande ämneslärarutbildning (ULVÄL): (ämneslärare, elever i årskurs 7-9 

och gymnasiet)
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Övergripande innehåll inom respektive program

• Kompletterande förskollärarutbildning (ULVFL): 

- Förskoledidaktik

- Pedagogisk dokumentation

- Språk och matematik

- Utvärdera och utveckla förskolans verksamhet

- Specialpedagogik

• Kompletterande grundlärarutbildning (ULVGL): 

- Läs- och skrivpedagogik (svenska)

- Matematik

- Bedömning

- Specialpedagogik

• Kompletterande ämneslärarutbildning (ULVÄL): 

- Ämnesstudier

- Ämnesdidaktik 
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Program inom ULV

Ungefär hälften av de antagna studenterna läser den 
språkintroducerande terminen, flera terminer innehåller VFU 
(praktik)

Program Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5

Förskola Språkintroduktion Att vara lärare i 
Sverige

Förskole-
pedagogik

Förskole-
pedagogik

Utvärdering
Självständigt 
arbete
Specialpedagogik

Grundlärare
F-6

Språkintroduktion Att vara lärare i 
Sverige

Läs- och 
skrivpedagogik

Matematik Specialpedagogik
Bedömning
Självständigt 
arbete

Ämneslärare 7-9
Gymnasieskolan

Språkintroduktion Att vara lärare i 
Sverige

Ev ämne Ämnesdidaktik
Bedömning
VFU

Retorik
Specialpedagogik
Självständigt 
arbete

Beslut från 
Skolverket

Språkintroduktion Att vara lärare i 
Sverige

Ev ämne
Ev Kontrastiva 
moment

Ev pedagogik
VFU



Begränsade möjligheter att antas till Kompletterande 

förskollärarutbildning (ULVFL) och Kompletterande 

grundlärarutbildning (ULVGL)

● Det är möjligt att ansöka till utbildningen till HT20 men antagningen till dessa 

program är begränsad. Den examensordning som gäller dessa program 

slutar gälla från och med juni 2023. Det innebär att man behöver vara 

godkänd på alla kurser och ansökt om examen innan den 30 juni 2023. 

● För de som ansöker till ULV HT20 görs en individuell bedömning utifrån alla 

behöriga sökandes förutsättningar att bli klara med de kompletterande 

studierna innan den 30 juni 2023.

● De som har ett beslut om kompensationsåtgärd från Skolverket omfattas inte av 

dessa begränsningar
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Tidsplan

▪ Sista ansökningsdag 15 april kl.22.00

▪ Sista dag att skicka in kompletteringar till 

ansökan är den 22 april

▪ Obligatoriskt inplaceringsprov 19 maj (kallelse 

skickas ut 1 vecka innan till de som kan bli 

behöriga)

▪ V24 Antagningsbesked skickas ut med e-post 

▪ V25 Välkomstbrev skickas ut med e-post

● V35 Utbildningen startar
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Obligatoriska dokument

● Examensbevis

● Kursutdrag/ämnesförteckning

● Svenska 3

Om du har

● Beslut från Skolverket

● Tjänstgöringsintyg från skola eller förskola

● Utlåtande från UHR

För mer information se vår webbsida www.su.se/ulv



Utlåtande över utländsk utbildning 
(UHR – Universitets- och högskolerådet)

www.uhr.se



Mer information hittar du på vår webbsida

www.su.se/ulv

Kontakta oss via om du har frågor e-post:

ulv@su.se

Vi har telefontid tisdagar och torsdagar mellan kl.10.00-12.00

Tel: 08-1207 65 35

http://www.su.se/ulv
mailto:ulv@su.se

