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2007 års examensbestämmelser
Grundnivå

Fastställande

Examensbeskrivningen är fastställd 2010-02-01 av Ordförande Filosofisk fakultetsnämnd.

Examensmål

Högskolelagen
1 Kap. 8§
Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller 
specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge 
undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla 
förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå.
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (Lag 2006:173)

Högskoleförordningen

För lärarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att förverkliga förskolans, 
fritidshemmets, förskoleklassens, skolans eller vuxenutbildningens mål samt för att medverka i utvecklingen 
av respektive verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer.
 
Kunskap och förståelse
För lärarexamen skall studenten
- visa sådan kunskap i ämnen eller inom ämnesområden som krävs för den verksamhet som utbildningen 
avser, inbegripet kunskap om ämnets eller ämnesområdets vetenskapliga grund, och om relevanta metoder 
inom verksamheten samt visa insikt om aktuella forskningsfrågor,
- visa kunskap om lärande och undervisning,
- visa kunskap om läs- och skrivinlärningens och matematikens betydelse för barns och elevers 
kunskapsutveckling, och
- visa kunskap om betydelsen av ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten och vid 
presentation av ämnesstoffet.
För undervisning och annan pedagogisk verksamhet i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år 
skall studenten dessutom
- visa mycket god kunskap i läs- och skrivinlärning och i grundläggande matematikinlärning.
För undervisning i grundskolan och i gymnasieskolan skall studenten dessutom
- visa mycket god kunskap i att analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling samt god kunskap i 
betygssättning.
 
Färdighet och förmåga
För lärarexamen skall studenten
- visa förmåga att omsätta kunskaper i ämnen eller inom ämnesområden och om lärande och undervisning 
som krävs för den verksamhet som utbildningen avser så att alla barn och elever lär och utvecklas,
- visa förmåga att förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund,
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- visa förmåga att förmedla, förankra och tillämpa gällande regelverk som syftar till att förebygga och 
motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever,
- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla 
undervisning och annan pedagogisk verksamhet och delta i ledningen av denna,
- visa förmåga att analysera, bedöma, dokumentera och värdera elevers lärande och utveckling i förhållande 
till verksamhetens mål samt informera och samarbeta med föräldrar och vårdnadshavare,
- visa förmåga att använda informationsteknik i den pedagogiska verksamheten och inse betydelsen av olika 
mediers roll för denna, och
- visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över både egna och andras 
erfarenheter och relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten 
och kunskapsutvecklingen inom ämnen eller ämnesområden.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För lärarexamen skall studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga 
och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, elever och deras vårdnadshavare, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska 
arbetet.

Omfattning

Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om null högskolepoäng.

Angivna poäng visar den sammanlagda omfattningen kurser i examen. Samtliga kurser ska vara avslutade 
med godkänt resultat.

Särskilda krav

Högskoleförordningen samt Luleå tekniska universitet

Utbildningen skall omfatta följande tre integrerade områden, som kan innehålla kurser på såväl grundnivå 
som avancerad nivå:
ett allmänt utbildningsområde om 90 högskolepoäng innefattande tvärvetenskapliga studier, en eller flera 
inriktningar om minst
60 högskolepoäng mot ett ämne eller ämnesområde och en specialisering om minst 30 högskolepoäng. Av 
det allmänna
utbildningsområdet skall minst 15 högskolepoäng vara verksamhetsförlagda. Minst 15 högskolepoäng per 
inriktning
skall också vara verksamhetsförlagda.
För undervisning och annan pedagogisk verksamhet i förskola, förskoleklass och fritidshem samt för 
undervisning i modersmål
krävs 210 högskolepoäng. För undervisning i modersmål krävs en inriktning om minst 90 högskolepoäng 
inom relevant ämnesområde.
För undervisning i grundskolans tidigare år krävs minst 210 högskolepoäng. (Högskoleförordningen, bilaga 2 
Examensordning)

Självständigt arbete (examensarbete)
För lärarexamen om 180 högskolepoäng och 210 högskolepoäng skall studenten inom ramen för 
kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 
(Högskoleförordningen, bilaga 2 Examensordning)

Preciserade särskilda krav för denna examen
Varje inriktning ska innehålla minst 7,5 högskolepoäng ämnesdidaktik. Minst 15 
högskolepoäng grundläggande Matematikinlärning och 15 högskolepoäng Läs och skrivinlärning ska ingå i 
utbildningen för lärare mot förskola, förskoleklass och lärare mot tidigare år (undantaget inriktningen Barn, 
lek och lärande, som innehåller motsvarande). Grundläggande Matematikinlärning 15 högskolepoäng ingår i 
inriktningen Matematik för tidigare år. Grundläggande Läs och skrivinlärning 15 högskolepoäng ingår i 
inriktningen Svenska för tidigare år.

Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd 
kurskravslista.
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Examensbevis

Student som uppfyller fordringarna för examen ska på egen begäran få examensbevis.

Utbildningskrav för denna examen

Utbildningsplan - Lärarutbildning - Öppen ingång (Syllabus - Bachelor Programme in Education - Common 
Entrance)
Utbildningsplan - Lärare, för verksamhet i fritidshem och fritidsverksamhet - Distans (Syllabus - Teacher, for 
Children´s and Youth Leisure Daycentre for School Ages Children - Distance)
Utbildningsplan - Lärare, för verksamhet i förskola och förskoleklass (Syllabus - Teacher, for Preschool and 
Preschool Class)
Utbildningsplan - Lärare, för verksamhet i grundskolans tidigare år (Syllabus - Teacher, for Primary School)
Utbildningsplan - Lärare, för verksamhet i fritidshem och fritidsverksamhet (Syllabus - Teacher, for Children´s 
and Youth Leisure Daycentre for School Ages Children)
Utbildningsplan - Lärare, för verksamhet i förskola och förskoleklass - Distans (Syllabus - Teacher, for 
Preschool and Preschool Class - Distance)
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https://www.ltu.se/edu/program/LY%C3%96PV/programme-syllabus/Compulsory-courses
https://www.ltu.se/edu/program/LYFRG/programme-syllabus/Compulsory-courses
https://www.ltu.se/edu/program/LYF%C3%96G/programme-syllabus/Compulsory-courses
https://www.ltu.se/edu/program/LYT%C3%85A/programme-syllabus/Compulsory-courses
https://www.ltu.se/edu/program/LYFFG/programme-syllabus/Compulsory-courses
https://www.ltu.se/edu/program/LYFKG/programme-syllabus/Compulsory-courses

