Vanliga frågor och svar om utbildningar på
Fakulteten för lärande och samhälle
Ansökan/antagning
Hur ansöker jag till någon av lärarutbildningarna?
Du ansöker på www.antagning.se
Där hittar du också information om antagningsprocessen.
Jag har läst en hel del poäng matematik som fristående kurs och nu tänker jag
söka in till lärarprogrammet. Ska jag då söka ämneslärarprogrammet med
första ämne matematik?
Inom ämneslärarprogram på 4,5 – 5 år kan man inte helt tillgodoräkna tidigare studier,
då ämnena i våra långa program inte är ”rena” ämnesstudier utan integrerade med
utbildningsvetenskaplig kärna samt praktik! Däremot kan man alltid prata med
examinator för den kurs man läser inom programmet och som har liknande innehåll –
att ev. bli ”befriad från kursmoment” som man tidigare läst eller ansöka om
tillgodoräkning (se Tillgodoräkning)
Vill du däremot läsa ämnena för sig (som fristående kurser) och när du är klar med
dessa söka till KPU (kompletterande pedagogisk utbildning)? Då finns fem olika
inriktningar och genom att klicka på dessa kan du läsa om vad du ska ha med dig vid
ansökan (se Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp).
Jag har läst grund- fortsättnings- och fördjupningskurser i matematik och
psykologi, fristående kurser. Kan jag använda dessa kurser i en lärarexamen?
Ja, och då kan du söka till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)om du
uppfyller både poängkravet samt innehållskravet i ämnena. Mer info om detta
program hittar du här.
Jag vill bli lärare i filosofi. Hur söker jag?
I Malmö har vi inte filosofi, varken som första eller andra ämne på
Ämneslärarprogrammet, men du har ändå möjlighet att bli behörig i ämnet
filosofi. Du kan läsa filosofi som fristående kurser under tiden (eller efter) din
lärarexamen. Filosofikurserna kan du sedan ansöka om att få som utökad behörighet
hos Skolverket, till din lärarlegitimation.

Antagningspoäng
Hur tar jag reda på tidigare terminers antagningspoäng?
Antagningsstatistik finns hos UHR Universitet och högskolerådet
http://statistik.uhr.se/

Arbetsmarknad
Hur kan jag få reda på hur arbetsmarknaden ser ut för blivande lärare?
Om du vet vilken region eller vilka kommuner du är intresserad av att arbeta i, kan du
vända dig till den personalansvarige vid skolkontoret i de kommunerna. En annan väg
är att kontakta de fackliga organisationerna, som kontinuerligt gör
arbetsmarknadsundersökningar. Se t ex: www.lr.se eller www.lararforbundet.se
Andra bra länkar är www.ams.se och www.valjayrke.se

Behörighet
Hur ser jag behörigheten till Fakulteten för lärande och samhälles utbildningar?
Behörighetskraven ser olika ut beroende på till vilken utbildning du söker. Alla
utbildningar kräver minst grundläggande behörighet som dock kan innebära olika
beroende på när du gick gymnasieskolan https://www.antagning.se/sv/Det-har-gallerfor-dig-som-gatt/Gymnasieskolan/
Tänk även på att det ofta tillkommer ytterligare en eller flera behörigheter till
respektive utbildning. Se genom att klicka på den kurs/program du är intresserad av
www.edu.mah.se
Om jag har utländsk gymnasieutbildning, vad gäller då?
Du som har en utländsk gymnasieutbildning och goda kunskaper i svenska och
engelska kan också söka till högskoleutbildningar i Sverige. Här hittar du mer
information om grundläggande behörighet.

Distansstudier
Har ni hela distansutbildningar?
Det finns möjlighet att läsa på distans, dock inte på våra längre lärarprogram 180-300
hp. Olika lärosäten lägger upp sin distansutbildning på olika sätt. Det finns
utbildningar som har fysiska träffar och arbetar via Internet med datorn och en
lärplattform som verktyg. Det kan även kallas att läsa decentraliserat d.v.s. när man

förlagt utbildningen till ett Lärcentrum. Ta kontakt med en studievägledare för att få
hjälp med planeringen av din utbildning eller sök lärarutbildning på distans genom
www.antagning.se

Examensbevis
Hur kommer mitt examensbevis att se ut efter fullförd utbildning? Vad ingår i
ett examensbevis?
Examensbevisen är olika utformade beroende på mot vilka åldrar man har inriktat sig
och vilka ämneskombinationer man har. I examensbeviset ingår alla avslutade poäng i
de ämnen som krävs av din lärarexamen.
Du måste själv ansöka om examensbevis. Ansökan bör i första hand göras online. Du
kan även skicka examensansökan till Malmö högskola, Examen, Box 505 39, 205 06
Malmö. Examensbeviset skickas hem till den adress du angivit i din ansökan. Mer
info om examina finner du på www.mah.se/examen

Internationalisering
Jag vill gärna göra en del av min lärarutbildning utomlands. Vilka möjligheter
finns till detta?
Som student på lärarutbildningen har du möjligheter till utlandsstudier. En viktig
förutsättning är att det du studerar utomlands kan ingå som en del av dina studier. Det
finns två ansökningsomgångar varje år, i februari med deadline 15 mars, och i
september med deadline 15 oktober. Se mer info här.

Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp (KPU)
Om jag har en massa akademiska studier sedan tidigare, kan jag på något sätt
komplettera dessa till en lärarexamen?
Ja, om du har samlat ihop tillräckliga poäng och specifikt innehåll för det
undervisningsämne/ämnen som du tänkt dig bli lärare i så kan du söka till KPU
(kompletterande pedagogisk utbildning) 90 hp.
Information om utbildningen, finner du här.
När du klickar på de fem olika inriktningar, finner du vilka ämnen, ämnespoäng,
specifika ämneskrav och kombinationer som är möjliga för antagning till Malmö
högskola.
Hur ser en examen genom KPU ut?

Din ämneslärarexamen kan enbart utfärdas i det eller de ämnen som du antagits till
lärarutbildningen (KPU) i. Är du antagen till sociologi är det detta ämne som kommer
att ingå i din ämneslärarexamen. En förutsättning för examen är att du genomför VFU
(verksamhetsförlagd utbildning) i ämnet du ska ha i din examen. Önskar du antas till
annat ämne kan du söka till utbildningen på nytt och efter antagning utbildningen på
nytt ansöka tillgodoräknande av sådant du läst (redan fullgjorda studier) som är
möjligt att få tillgodoräknat, eller göra en ansökan till senare del av program.
Om jag endast har ett ämne i min lärarexamen, genom KPU – kan jag lägga till
fler ämnen efteråt?
Inte i själva examensbeviset men om man t.ex. har en lärarexamen på grundnivå, är
det inte fel att läsa till ytterligare ett eller flera ämnen efteråt, för att kanske bli mer
anställningsbar. Om man istället vill utöka sin behörighet efter sin lärarexamen, är det
Skolverkets bestämmelser som gäller.

Lärarlegitimation
Hur vet jag vad jag blir behörig för?
Vilken behörighet du får avgörs av Skolverket när du skickar in din ansökan till
lärarlegitimation! Däremot kan vi informera tidigare studenter om vad din utbildning
var avsedd för. Dokument och förtydligande om tidigare lärarutbildningar finner du
här.

Studieavbrott
Jag har bestämt mig för att avbryta mina studier. Hur meddelar jag detta?
Fyll i och skicka in blanketten "Anmälan om studieavbrott”. Du finner den på
Studentsidan under Blanketter.

Studieuppehåll
Jag har bestämt mig för att ta uppehåll från mina studier. Hur anmäler jag
detta?
Fyll i och skicka in blanketten "Ansökan om studieuppehåll"
Denna finner du på Studentsidan under Blanketter.
Kom ihåg att senast 15/4 respektive 15/10 terminen innan du ska återuppta dina
studier anmäla dig till genom blanketten ”Anmälan om att återuppta studierna efter
studieuppehåll.”

Tillgodoräkning
Jag har tidigare akademiska studier. Hur kan jag tillgodoräkna mig dessa i
utbildning som jag läser på Lärande och samhälle?
En ansökan om tillgodoräkning görs på särskild blankett som går att finna här.
En tillgodoräkning kan först ansökas om när du blivit antagen till ett program/kurs.
Därefter skickar du den särskilda blanketten för ansökan om tillgodoräkning. När
blanketten inkommit, kommer ansökan diarieföras innan en utredning görs. På
ansökan måste du själv göra en kartläggning av de kunskaper och förmågor du
införskaffat av t.ex. tidigare studier eller annan verksamhet och det du vill
tillgodoräkna genom att du granskar utbildningsplan, kursplaner som visar på de
lärandemål som du anser att du redan uppfyller (dessa står under respektive kursplan).
Generellt kan sägas att motsvarande kurser inte finns i sin helhet utanför våra
lärarprogram. Däremot kan ev. moment tillgodoräknas.

Utländsk utbildning
Jag har en lärarexamen från ett annat land. Hur gör jag för att kunna arbeta i
Sverige som lärare?
Du ska i första skedet ansöka om lärarlegitimation genom Skolverket som gör en
behörighetsprövning/bedömning av din examen. Om Skolverket bedömer att
kompletterande utbildning behövs, kan du kontakta studievägledningen här på
Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola för vidare diskussion.
Vi erbjuder även kompletterande utbildning för dem med utländsk lärarexamen som
heter ULV (utländska lärares vidareutbildning).

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU
Vad är VFU?
VF står för verksamhetsförlagd utbildning, din praktik under studierna. I dina studier
till lärare ingår 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning(VFU). På VFU är du
knuten till en partnerskola Lärarutbildningen i Malmö samverkar med skolor i 30
skånska kommuner som förbinder sig att ta emot ett visst antal studenter för hela
deras utbildningstid.
Får jag själv välja min praktik/VFU plats?

Eftersom avtal är skrivna mellan kommun och Malmö Högskola (Lärarutbildningen)
förbinder sig kommunen att ta emot ett visst antal studenter för hela deras
utbildningstid. Dessa platser tillsätts av Lärarutbildningen och inget man själv väljer.
Är jag på samma VFU plats under hela utbildningen?
Man är placerad på samma partnerskola under all verksamhetsförlagd utbildning
(VFU) och medverkar vid alla de uppgifter man som lärare har på en skola.
Studenterna är till nytta för skolorna då de är placerade på samma skola och
medverkar i den verksamhet man som lärare har på en skola. Genom att vara på
samma skola/verksamhet under längre tid har studenterna möjlighet att på djupet följa
såväl verksamhetens som barnens/elevernas utveckling över tid.

Vidareutbildning
Jag har en lärarexamen sedan tidigare och vill nu vidareutbilda mig till
specialpedagog/speciallärare. Hur går jag tillväga?
Specialpedagogutbildningen/speciallärarutbildningen är en påbyggnadsutbildning om
90 hp (tre terminer) och leder till Specialpedagogexamen respektive
Speciallärarexamen. Mer om utbildningarna kan du läsa på den här sidan och på den
här sidan.
Jag är civilekonom/civilingenjör. Hur kan jag komplettera min utbildning till en
lärarexamen?
Se information om KPU, Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp.
Hur blir jag forskare?
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs både att man uppfyller
behörighetskraven och att man har säkrad finansiering för hela utbildningstiden.
På Högskoleverkets webbplats www.doktorandhandboken.nu hittar du allmän
information om antagning, behörighets- och finansieringskrav.
På den här sidan hittar du ytterligare information i vår Studiehandbok för utbildning
på forskarnivå inom idrotts- respektive utbildningsvetenskap. På den hemsidan hittar
du även våra ämnens allmänna studieplaner där bl.a. ämnet, utbildningens upplägg,
den särskilda behörigheten och målen skrivs fram.
Det vanligaste och tryggaste sättet att bedriva forskarstudier är att söka en utlyst
doktorandanställning. Utlysningar annonserar vi alltid här.

Ämneskombinationer
Jag vill bli lärare. Vad kan jag ha för ämneskombinationer i min lärarexamen?
För ämneslärarutbildning åk 7-9 samt gymnasieskolan finns ett antal möjliga
kombinationer. Man börjar med att välja den skolform som intresserar och därefter
klicka på det ingångsämne man vill söka till – då ser man vilka ämneskombinationer
som är möjliga med just det ingångsämnet.

