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Regler gällande behörighet och antagning av studenter till 
Utländska lärares vidareutbildning (ULV) vid Stockholms 
universitet   

   
Inledning   
I enlighet med förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som 
kompletterar avslutad utländsk utbildning (nedan kallad ULV-förordningen) 
erbjuder Stockholms universitet kompletterande utbildning för personer med 
utländsk lärarexamen eller avslutad utländsk utbildning inom ämne som kan 
utgöra svenskt skolämne inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV).   

   
Enligt 2 § ULV-förordningen är syftet med utbildningen att studenter som 
har en avslutad utländsk högskoleutbildning eller annan avslutad utländsk 
eftergymnasial utbildning som motsvarar en utbildning enligt högskolelagen 
(1992:1434) ska   

   
1. avlägga en sådan examen som avses i högskolelagen och som kan ges 

efter en högskoleutbildning som motsvarar den utländska utbildningen,   
2. kunna få behörighet enligt föreskrifter inom det aktuella yrkesområdet 

att i Sverige utöva ett yrke som den utländska utbildningen är relevant 
för, eller   

3. få kunskaper för att i Sverige utöva ett yrke som den utländska 
utbildningen är relevant för.   

   
Behörighet till ULV regleras av 4 och 5 §§ i ULV-förordningen. Av 5 § 
framgår det att behörig är en sökande som   

   
1. har avslutat en sådan utbildning som avses i 2 §,   
2. uppfyller de krav som högskolan kan ha ställt upp eller genom svensk 

eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon 
annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen, och   

3. har kunskaper och färdigheter av sådan beskaffenhet och omfattning att 
syftet med utbildningen enligt 2 § 1, 2 eller 3 kan uppnås inom ramen 
för denna.   

   
Av 5 § framgår vidare att universitetet får meddela föreskrifter om sådana 
krav på förkunskaper som är nödvändiga för att studenten ska kunna 
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tillgodogöra sig utbildningen och om vilka urvalsgrunder som ska användas 
och vilken platsfördelning som ska göras. 

För att få tillsvidareanställning som lärare eller förskollärare i Sverige är 
huvudregeln att alla som undervisar i skolan ska vara legitimerade och 
behöriga i det ämne de undervisar. En sådan legitimation utfärdas utifrån 
den sökandes behörighetsgivande grundlärarexamen, ämneslärarexamen 
eller förskollärarexamen och eventuellt behörighetsgivande kompletterande 
studier.     

Stockholms Universitet erbjuder tre utbildningsvägar inom ramen för ULV, 
där varje utbildningsväg syftar till att studenterna ska kunna få behörighet 
enligt Skolverkets föreskrifter att utöva läraryrket i Sverige eller kunna 
förbättra sina förutsättningar att kunna arbeta i det svenska skolväsendet. 
Dessa är 
1. Utbildningar för komplettering mot examen   
2. Utbildningar för komplettering mot legitimation  
3. Utbildningar för komplettering för den som kan erhålla eller har 

erhållit svensk lärarlegitimation baserat på utländsk lärarutbildning.  
   

För antagning till utbildning inom ULV som syftar till komplettering mot 
legitimation krävs av Skolverket utfärdat beslut om   
Kompletteringshänvisning enligt Skolverkets föreskrift (2016:12) om  
erkännande av yrkeskvalifikationer samt villkor för behörighet och legitimation 
för lärare och förskollärare med utländsk utbildning. Detta beslut styrker 
behörigheten och ligger till grund för den individuella studieplanen.   

   
Den kompletterande utbildning som kan ingå i ULV är begränsad till de 
kurser inom Stockholms universitets kursutbud som kan ingå i en 
grundlärarexamen, ämneslärarexamen eller förskollärarexamen utfärdad av 
Stockholms universitet enligt 2011 års examensordning och speciellt 
framtagna kurser. Samtliga kurser har tagits fram i överenskommelse med 
institutioner vid Stockholms universitet, eller i förekommande fall med 
andra lärosäten.   

   
Vissa kurser som kan ingå i ULV kräver förkunskaper som ger 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, till exempel språkkunskaper 
i engelska eller annat språk, eller andra särskilda förkunskaper.   
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Urval till ULV regleras av 6 § i ULV-förordningen. Av paragrafen framgår 
det att högskolan får meddela föreskrifter om vilka urvalsgrunder som ska 
användas och vilken platsfördelning som ska göras.   

   
Den sammanlagda omfattningen av utbildningen regleras av 8 § i ULV-
förordningen. För varje student får utbildningen inom ramen för ULV 
omfatta högst 120 högskolepoäng. Utöver detta får utbildningen omfatta 30 
högskolepoäng i svenska för studenter som behöver ytterligare utbildning i 
språket för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Ett språkligt 
inplaceringsprov görs i samband med antagning och ligger till grund för 
individuell studieplan.   

   
För att vara behörig och bli antagen till ULV vid Stockholms universitet ska en 
sökande uppfylla kraven i ULV-förordningen samt de lokala regler för behörighet 
som gäller på Stockholms universitet.   

   
I de fall där urval tillämpas vid antagning till utbildningen görs urvalet enligt 
de lokala reglerna för urval.   

   
De lokala reglerna för behörighet och urval meddelas nedan.     

   
Lokala regler för behörighet och urval till ULV   

   
1. Behörighet till förskollärarutbildning   

   
1.1 Komplettering mot förskollärarexamen   
  
Behörig är den sökande som   

  
- har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, alternativt 

Svenska B/Svenska som andraspråk B om kursen examinerats före 30 
juli 2013, eller har godkänt testresultat på Test i svenska för universitets- 
och högskolestudier (TISUS), och  

- en avslutad utländsk eftergymnasial förskollärarutbildning eller en 
lärarutbildning som inkluderar studier i naturvetenskap, matematik och 
estetiska ämnen med inriktning mot grundskolans tidigare år, och  

- minst två års yrkeserfarenhet på halvtid i svensk förskola med arbets-
uppgifter inom det förskolepedagogiska området, och  
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- har nödvändiga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig kurser som 
krävs för förskollärarexamen, och  

- kan efter kompletterande studier om högst 120 högskolepoäng inom 
ramen för ULV avlägga en svensk förskollärarexamen enligt 2011 års 
examensordning.   

   
Sökande som uppfyller behörighetskraven ovan ska genomgå ett 
språkligt inplaceringsprov.   

   
1.2. Komplettering mot förskollärarlegitimation   

   
Behörig är den sökande som   
  
- har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, alternativt 

Svenska B/Svenska som andraspråk B om kursen examinerats före 30 juli 
2013, eller har godkänt testresultat på Test i svenska för universitets- och 
högskolestudier (TISUS), och  

- har en avslutad utländsk eftergymnasial utbildning med förskollärar-
inriktning, och  

- har nödvändiga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig kurser som krävs 
för komplettering mot förskollärarlegitimation, och  

- kan genom kompletterande studier om högst 120 högskolepoäng inom ramen 
för ULV uppnå behörighet för förskollärarlegitimation.   

   
Sökande ska för att styrka behörigheten skicka in ett av Skolverket 
utfärdat beslut om kompletteringshänvisning mot förskollärarlegitimation.   

   
Sökande som uppfyller behörighetskraven ovan ska genomgå ett 
språkligt inplaceringsprov.   

   
1.3. Komplettering för den som kan erhålla eller har erhållit svensk 
förskollärarlegitimation baserat på utländsk lärarutbildning och 
behöver fortbilda sig inom ramen för ULV för att förbättra sina 
förutsättningar att kunna arbeta i det svenska skolväsendet 

   
Behörig är den sökande som   
  
- har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, alternativt 

Svenska B/Svenska som andraspråk B om kursen examinerats före 30 juli 
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2013, eller har godkänt testresultat på Test i svenska för universitets- och 
högskolestudier (TISUS), och  

- har en avslutad utländsk eftergymnasial förskollärarutbildning eller har en 
avslutad utländsk eftergymnasial förskollärarutbildning och kan erhålla 
eller har erhållit av Skolverket utfärdad förskollärarlegitimation, och  

- har nödvändiga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig kurser för 
fortbildning inom ramen för ULV.   

   
Sökande som har erhållit svensk lärarlegitimation baserat på utländsk 
lärarutbildning ska för att styrka behörigheten skick in av Skolverket 
utfärdad förkollärarlegitimation. 
 
Utbildningen får omfatta högst 120 högskolepoäng.   

 
Sökande som uppfyller behörighetskraven ovan ska genomgå ett 
språkligt inplaceringsprov.   

   
2. Behörighet till grundlärarutbildning   
 
2.1 Komplettering mot grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem 
 
Behörig är den sökande som   

  
- har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 

alternativt Svenska B/Svenska som andraspråk B om kursen 
examinerats före 30 juli 2013, eller har godkänt testresultat på 
Test i svenska för universitets- och högskolestudier (TISUS), 
och 

- har en avslutad utländsk eftergymnasial lärarutbildning som 
inkluderar lärarförberedande studier samt studier i praktisk 
estetiska ämnen, och  

- har nödvändiga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig 
kurser som krävs för grundlärarexamen med inriktning mot 
arbete i fritidshem och  

- kan efter kompletterande studier om högst 120 högskolepoäng 
inom ramen för ULV avlägga en svensk grundlärarexamen med 
inriktning mot arbete i fritidshem enligt 2011 års examens-
ordning.   
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Sökande som uppfyller behörighetskraven ovan ska genomgå ett 
språkligt inplaceringsprov.   
 
2.2. Komplettering mot lärarlegitimation   

  
Behörig är den sökande som   
 
- har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, alternativt 

Svenska B/Svenska som andraspråk B om kursen examinerats före 30 juli 
2013, eller har godkänt testresultat på Test i svenska för universitets- och 
högskolestudier (TISUS), och  

- har en avslutad utländsk eftergymnasial lärarutbildning med inriktning 
mot förskoleklass och/eller årskurs 1–6 och/eller fritidshem och  

- har nödvändiga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig kurser som 
krävs för komplettering mot lärarlegitimation, och  
kan genom kompletterande studier om högst 120 högskolepoäng inom 
ramen för ULV uppnå behörighet för lärarlegitimation.   

   
Sökande ska för att styrka behörigheten skicka in ett av Skolverket utfärdat 
beslut om kompletteringshänvisning för lärarlegitimation för förskoleklass 
och/eller årskurs 1–6 och/eller fritidshem.   

 
Sökande som uppfyller behörighetskraven ovan ska genomgå ett 
språkligt inplaceringsprov.   

 
2.3. Komplettering för den som kan erhålla eller har erhållit svensk 
lärarlegitimation baserat på utländsk lärarutbildning och behöver 
fortbilda sig inom ramen för ULV för att förbättra sina förutsättningar 
att kunna arbeta i det svenska skolväsendet 
 
Behörig är den sökande som 
 
- har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, alternativt Svenska 

B/Svenska som andraspråk B om kursen examinerats före 30 juli 2013, eller har 
godkänt testresultat på Test i svenska för universitets- och högskolestudier 
(TISUS), och   

- har en avslutad utländsk eftergymnasial lärarutbildning för förskoleklass 
och/eller årskurs 1–6 och/eller fritidshem eller 
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- har en avslutad utländsk eftergymnasial lärarutbildning och har erhållit en 
svensk lärarlegitimation för förskoleklass och/eller årskurs 1–6 och/eller 
fritidshem baserad på utländsk utbildning, och   

- har nödvändiga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig kurser för 
fortbildning inom ramen för ULV.   

     
Sökande som har erhållit svensk lärarlegitimation baserat på utländsk 
lärarutbildning ska för att styrka behörigheten skick in av Skolverket 
utfärdad lärarlegitimation för förskoleklass och/eller årskurs 1–6 och/eller 
fritidshem. 

 
Utbildningen får omfatta högst 120 högskolepoäng.   

   
Sökande som uppfyller behörighetskraven ovan ska genomgå ett 
språkligt inplaceringsprov.   

   
 

 3. Behörighet till ämneslärarutbildning1 
   

3.1. Komplettering mot ämneslärarexamen   
   

Behörig är den sökande som   
  
- har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, alternativt Svenska 

B/Svenska som andraspråk B om kursen examinerats före 30 juli 2013, eller har 
godkänt testresultat på Test i svenska för universitets- och högskolestudier 
(TISUS), och   

- har en avslutad utländsk eftergymnasial ämneslärarutbildning om minst tre år, 
eller en avslutad utländsk eftergymnasial utbildning i ämne som kan motsvara 
svenskt undervisningsämne i årskurs 7–9 eller gymnasieskolan, och   

- har nödvändiga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig kurser som krävs för 
ämneslärarexamen, och   

 

1 Sökande till komplettering mot ämneslärarexamen med engelska som svenskt 
undervisningsämne behöver genomföra ett diagnostiskt prov i ämnet engelska. Provet ska 
mäta nivå och innehåll på sökandes tidigare studier i ämnet engelska och är en del av 
behörighetsgranskningen för att se om sökande bedöms kunna uppnå examensmålen inom 
ramen för kompletterande studier om max 120 hp. Provet genomförs av Engelska 
institutionen. 
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- kan efter kompletterande studier om högst 120 högskolepoäng inom ramen för 
ULV avlägga en svensk ämneslärarexamen enligt 2011 års examensordning.  

- har 
    
Sökande som uppfyller behörighetskraven ovan ska genomgå ett 
språkligt inplaceringsprov.   

   
3.2. Komplettering mot lärarlegitimation   

   
Behörig är den sökande som   

   
- har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, alternativt Svenska 

B/Svenska som andraspråk B om kursen examinerats före 30 juli 2013, eller har 
godkänt testresultat på Test i svenska för universitets- och högskolestudier  
(TISUS), och  

- har en avslutad utländsk eftergymnasial ämneslärarutbildning och 
- har nödvändiga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig kurser som krävs för 

komplettering mot lärarlegitimation, och  
- kan genom kompletterande studier om högst 120 högskolepoäng inom ramen 

för ULV uppnå behörighet för lärarlegitimation.  
       

Sökande ska för att styrka behörigheten skicka in ett av Skolverket utfärdat beslut 
om kompletteringshänvisning för lärarlegitimation för årskurs 7–9 eller 
gymnasieskolan.   

   
Sökande som uppfyller behörighetskraven ovan ska genomgå ett språkligt 
inplaceringsprov.   

   
3.3. Komplettering för den som kan erhålla eller har erhållit svensk 
lärarlegitimation baserat på utländsk lärarutbildning och behöver fortbilda sig 
inom ramen för ULV för att förbättra sina förutsättningar att kunna arbeta i det 
svenska skolväsendet 

   
Behörig är den sökande som   

   
- har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, alternativt Svenska 

B/Svenska som andraspråk B om kursen examinerats före 30 juli 2013, eller 
har godkänt testresultat på Test i svenska för universitets- och högskolestudier 
(TISUS), och   
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- har en avslutad utländsk eftergymnasial ämneslärarutbildning eller har en 
avslutad utländsk eftergymnasial ämneslärarutbildning och kan erhålla eller 
har erhållit en svensk lärarlegitimation för årskurs 7–9 eller gymnasieskolan 
baserad på utländsk utbildning, och   

- har nödvändiga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig kurser för 
fortbildning inom ramen för ULV. 

      
Sökande som har erhållit svensk lärarlegitimation baserat på utländsk 
lärarutbildning ska för att styrka behörigheten skicka in av Skolverket 
utfärdad lärarlegitimation för årskurs 7-9 eller gymnasieskolan. 
 
Utbildningen får omfatta högst 120 högskolepoäng.   

   
Sökande som uppfyller behörighetskraven ovan ska genomgå ett 
språkligt inplaceringsprov.   

   
   

4. Urval   
   

4.1 Urval till förskollärarutbildning   
   

Urvalet baseras på en samlad bedömning av behöriga sökandes meriter 
utifrån tidigare utbildning, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan 
relevant erfarenhet samt kunskaper i svenska.   

   
Vid i övrigt likvärdiga meriter sker urval genom lottning.   

   
4.2 Urval till grundlärarutbildning   

   
Urvalet baseras på en samlad bedömning av behöriga sökandes meriter 
utifrån tidigare utbildning, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan 
relevant erfarenhet samt kunskaper i svenska.   

   
Vid i övrigt likvärdiga meriter sker urval genom lottning.   

 
4.3 Urval till ämneslärarutbildning   
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Urvalet baseras på en samlad bedömning av behöriga sökandes meriter 
utifrån tidigare utbildning, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan 
relevant erfarenhet samt kunskaper i svenska.   

   
Vid i övrigt likvärdiga meriter sker urval genom lottning.   
   


