
Välkommen till

Utländska lärares vidareutbildning, ULV



Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) Utländska lärares 

vidareutbildning (ULV)

Kursintroduktion 

• Tisdag 1 september kl. 9.15-12.00

• Via zoom

- se till att ni har laddat ner zoom på era datorer

- om ni har problem med zoom – kontakta itsupport@oru.se eller ring tel. 019-30 31 66

• Länk för introduktion UVK för ULV: https://oru-se.zoom.us/j/63983273456 

Seminarium 1:1

• Tisdag 1 september kl. 13.15-15.00

• Länk för seminarium 1:1:

- Seminariegrupp 1 (Marie Rex, mrx): https://oru-se.zoom.us/j/68531512295 

- Seminariegrupp 2 (Britt-Marie Edenvik, bek): https://oru-se.zoom.us/j/63983273456 

Alla länkar finns klickbara på Blackboard/Anslag/v36

VÄLKOMNA!

• Påminnelse: Utdrag ur polisregistret, 

https://polisen.se/tjanster/tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
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Utländska Lärares Vidareutbildning, ULV

• Regeringsuppdrag med start 2007, 

– Örebro universitet är ett av sex lärosäten som har uppdraget.

• Syftet med uppdraget är: 

–

• Studietiden inom ULV varierar beroende på din tidigare 

utbildning. 

• Studietiden omfattar som mest 120 högskolepoäng.
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ULV – Utländska lärares vidareutbildning

Utländsk 
relevant 
examen

samt 
Svenska som 
andraspråk 3

Lärare i svensk 
skola/förskola

Lärarlegitimation
Förskollärarlegitimation

Eventuellt ny 
svensk 

lärarexamen

ULV

2019-03-18, Susanne Sundquist



2019-09-02

De tre delarna i en lärarutbildning

5

Verksamhetsförlagd utbildning

- praktisk del av utbildningen, förlagd till 

skola eller förskola

Utbildningsvetenskaplig kärna

- kunskap om läraryrket skolan

Ämnesstudier – kunskap i de ämnen man ska undervisa 

(Förskolepedagogik i förskollärarutbildningen)



Svensk skola och svensk lärarutbildning
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Ämneslärare 
- Gymnasiet

- Åk 7-9

Grundlärare 
- Förskoleklass 

och åk 1-6

- Fritidshem

Förskollärare
- Förskolan

- Förskoleklass

Speciallärare



Viktiga handlingar!

• Planerad studiegång/antagningsbeskedet till ULV

• Kursplan med litteraturlista

• Studiehandledning



Behörighet

• Generell regel: klar med en termin för att gå vidare till 

nästa. 

• Vissa undantag finns.

• Viktigt att ta kontakt med mig om du känner dig 

osäker på om du kommer att uppnå behörighet!
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Litteratur

• Ny

• Begagnad

• Lånad

• Kopierad

• Kompendieförsäljning



Hur pluggar du?

• 40-timmars vecka

• Plugga tillsammans/ensam

• Akademiskt skrivcentrum

• Läs- och skriv-studion

• FUNKA – stöd för dig med funktionshinder



Kontaktuppgifter

Samordning: Susanne Sundquist

Studievägledning: Lena Forsén

Administration: Erika Qvist

Lärarutbildningens kansli, Långhuset våning 2

lararutbildning@oru.se

Tfn: 019-30 30 00

oru.se / Lärarutbildningen

mailto:lararutbildning@oru.se

