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Nationella regler
Bestämmelser om utbildningen regleras i förordningen (2008:1101). Enligt
förordningens andra paragraf är syftet med utbildningen att studenter som har en
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.
Universitetet får, enligt 5 § i förordningen, meddela föreskrifter om sådana krav på
förkunskaper som är nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig
utbildningen.
Utbildningen får, enligt 8 § i förordningen, som mest omfatta 120 högskolepoäng.
För att få tillsvidareanställning inom skolväsendet krävs lärar- eller
förskollärarlegitimation utfärdad av Skolverket. Lärarlegitimation utfärdas utifrån
den sökandes behörighetsgivande lärarexamen och eventuellt behörighetsgivande
kompletterande studier.

Behörighetskrav
Följande behörighetskrav gäller vid antagning till Utländska lärares
vidareutbildning (ULV) vid Örebro universitet:
•

att den sökande är godkänd i kursen Svenska 3/Svenska som andraspråk
3/TISUS eller motsvarande

•

att den sökande har minst en 2-årig avslutad utländsk lärarexamen på
eftergymnasial nivå och som efter kompletterande studier inom
utbildningens ram kan avlägga en svensk lärarexamen, eller

•

att den sökande har minst en avslutad utländsk ämnesexamen på
eftergymnasial nivå som kan motsvara ett svenskt skolämne och som
genom kompletterande studier i ULV kan leda till en svensk lärarexamen,
eller
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•

att den sökande inom utbildningens ram kan uppnå behörighet för
legitimation genom kompletterande studier utifrån anvisning från
Skolverket, eller

•

att den sökande från sin utländska lärarutbildning erhållit en lärar- eller
förskollärarlegitimation och vill fortbilda sig i lärarförberedande kurser
och/eller ämneskurser för att förbättra sina förutsättningar att kunna arbeta
i det svenska skolväsendet.

I de fall där urval tillämpas vid antagning till utbildningen används nedanstående
urvalsgrunder med prioritering från punkt 1 till 5,
1. Komplettering enligt Skolverkets kompletteringshänvisning
2. Utländsk lärar- eller förskollärarexamen
3. Studier avseende utökad behörighet av lärar- eller förskollärarlegitimation
4. Annan avslutad utländsk utbildning och yrkeserfarenhet som
lärare/förskollärare
5. Avslutad utländsk utbildning
I de fall där utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet kan jämställas sker urval
genom lottning.
----Föreskrifterna träder i kraft från och med 4 mars 2020.

