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Vill du förändra världen till det bättre? 
Sök ett program vid Lärarhögskolan!
I den här broschyren hittar du information om de program som ut-
bildar dig till lärare, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och 
 speciallärare.  Information inför ansökan hittar du på vår hemsida, 
där du också hittar kontaktuppgifter till våra studievägledare som kan 
 guida dig inför ditt val av program. 

Lärarutbildningen består av tre delar som varvas under program-
mets gång. Programöversikterna i broschyren är färgkodade utifrån ut-
bildningens olika delar. 

Programöversikterna visar vilka områden som ingår i programmen. 
För aktuell information om kurser, besök våra hemsidor.

Läs mer om programmen här:
www.umu.se/utbildning/lararhogskolan
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VALBARA DELAR I PROGRAMMEN

Om programmet innehåller valbara delar har du som är  
student platsgaranti förutsatt att det finns tillräckligt många 
sökande. Om en kurs måste ställas in på grund av för få  
sökande så tar vi personligen kontakt med dig och  
diskuterar vilka valmöjligheter som finns för just dig.

UTLANDSSTUDIER

Under tiden för dina studier vid Lärarhögskolan ges  
möjligheter till utlandsstudier i ämneskurser, utbildnings- 
vetenskapliga kurser och praktik/verksamhetsförlagd  
utbildning. Läs mer på vår hemsida om vilka möjligheter 
som finns för varje program. 
www.lh.umu.se/student/utlandsstudier

RÖST OCH TAL I LÄRARUTBILDNINGEN

Lärarutbildningen vid Umeå universitet erbjuder dig en unik 
chans till röstträning. Under utbildningen får du ta del av  
föreläsningar och genomföra röstövningar. Denna omfattning 
av förebyggande röstvård finns ingen annanstans i landet. 
Rösten är ett av lärarens viktigaste verktyg. Röstkvalitén  
påverkar hur eleverna tar in undervisning. Med en god röst-
teknik och kunskap om rösten samt röstergonomi håller  
din röst längre och problem kan undvikas. 
www.sprak.umu.se/utbildning/rost-och-tal

STUDENTCENTRUM OCH STUDENTHÄLSAN

Inom universitet finns Studentcentrum, som arbetar med 
studiestöd på bred front. Även studenthälsan ingår här. Stu-
denthälsan finns för alla studenter vid Umeå universitet, oav-
sett studie- eller bostadsort och har fokus på hälsofrämjande 
och förebyggande arbete och är ett komplement till lands-
tingets hälso- och sjukvård.
www.studentcentrum.umu.se

IDROTT OCH STUDIER 

Det finns mycket goda möjligheter att bedriva idrott och  
studier vid såväl lärarprogram som andra program vid Umeå 
universitet. Idrotthögskolan samordnar all idrottsrelaterad 
utbildning och forskning samt organiserar samtliga elit- 
idrottande studenter inom Umeå universitet. 

Det finns fantastiska möjligheter för dig som vill studera  
och idrotta bland annat vid IKSU Sport — norra Europas 
största motions- och friskvårdsanläggning. Här finner du 
allt från gruppträning, gym, simhall till bollhallar, golf  
och klättervägg.
www.ih.umu.se

BRA  
ATT VETA
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Katarina, lärare  
i årskurs 4–6 

”Jag var  
ingen  
typisk  
lärar- 
student.”

Jag var ingen typisk lärarstudent. Min bild av lärar- 
studenter var att de såg sitt yrkesval som ett kall i livet, 
och att de sökte sig direkt till ett lärarprogram. Så såg 
inte min väg ut.

 Jag hade sökt kurser som jag tyckte var roliga, utan  
att veta vad de skulle leda till. Tanken på att bli lärare 
kom först senare.

 I högstadiet hade jag en lärare som jag verkligen 
uppskattade. Han hade ett sätt att undervisa som var 
olikt vad jag var van vid. Han adderade historier som 
gav något extra till det som stod i böckerna, och ut-
manade oss att tänka utanför ramarna. Hans sätt att 
undervisa bidrog till att jag sedan kompletterade upp 
mina huvudämnen till en lärarexamen. Jag ville ge  
någon det som han hade gett mig.

 Det är det bästa med det här yrket. Kreativiteten. 
För det är verkligen ett hantverk. Målet är att barnen 
ska lära sig saker, men hur de lär sig är upp till mig. 
Jag, som lärare, behöver hitta lösningar och ett upp-
lägg som fungerar. Ge dem verktyg för att lära — och 
det kan se olika ut.

 Möjligheterna är oändliga. Det är ju helt fantastiskt.

Han kunde vräka ur sig vad som helst. Jag har fått höra 
mycket. Om jag ställde krav på honom, eller om han upp-
levde att jag var orättvis, då tog han ut det över mig. Han 
kunde skrika och vara utåtagerande. Jag fick låta det rin-
na av, vänta tills vreden lagt sig. När den gjort det kunde 
jag prata med honom, men det viktigaste var nog att bara  
finnas där. Att visa att jag brydde mig, och att jag inte  
skulle lämna oavsett hur illa han betedde sig…

I högstadiet spårade allt ur och han blev placerad på 
ungdomsvårdsanstalt. Jag fick höra det ryktesvägen, han 
hade redan bytt skola så vi hade ingen kontakt då. Det är 
ju så, alla når man inte fram till — även om man jobbar 
på samma sätt.

Sedan, för ett par år sedan när jag var ute och pro-
menerade mötte jag honom där i spåret. Han kom fram 
till mig och gav mig en stor kram. Han berättade att han 
återvänt till stan, utbildat sig till kock och fått jobb. Att 
han kunde klara sig själv!

Vi ses fortfarande ibland när han är ute och rastar  
hunden. Och det är alltid samma glädje, alltid samma 
tacksamhet för det jag 
gjort. Det är nog det som 
är det bästa med det här 
yrket. Att träffa före det-
ta elever, se att de upp- 
skattat en och att de 
lyckats göra något 
med sitt eget liv.

”JÄVLA IDIOT!! Du 
fattar ingenting. 
Du bryr dig bara  
om dig själv!”

Tomas, lärare i fritidshem
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FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET
210 HP 

Om du är intresserad av att stimulera barns utveckling fram till 
skolstarten är förskollärarprogrammet något för dig. Programmet 
ger dig en bra plattform att stå på som förskollärare och du får 
möjlighet att använda både din kreativa och praktiska sida då 

jobbet innefattar många skapande och praktiska moment.
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Förskollärarprogrammet startar både höst- och vårtermin. 

Utbildningen omfattar tre delar:

DET FÖRSKOLEPEDAGOGISKA OMRÅDET 90 HP

Här får du får lära dig mer om förskolans uppdrag och arbetssätt men 
får också kunskap om barns utveckling och lekens betydelse för ett 
barns lärande. Ett annat viktigt inslag är utbildningsdelarna som rör 
språk, kommunikation och språkutveckling.

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UK) 60 HP

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UK) tar upp frågor kring kunskap, 
undervisning och lärande, etik och värdegrund. Den tar även upp det 
pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och de-
mokrati, samt hur du som förskollärare bäst möter det enskilda barnets 
behov av omsorg och stimulans.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) — PRAKTIK 30 HP

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av utbildningen du 
 genomför vid en förskola. Lärarstudenter genomför VFU vid skolor i 
Västerbottens län eller Örnsköldsviks kommun. Under VFU:n får du med 
stöd av en handledare planera, genomföra och utvärdera pedagogisk 
verksamhet i förskolan. Redan första terminen genomför du din första 
VFU där du observerar och följer den pedagogiska verksamheten vid 
förskolan.

www.umu.se/utbildning/program/ 
forskollararprogrammet

Termin 

1
HT

Termin 

2
VT

Termin 

3
HT

Termin 

4
VT

Termin 

5
HT

Termin 

6
VT

Termin 

7
HT

Studier i ämnesområdet

Verksamhetsförlagd utbildning(VFU)

Studier i ämnesområdet

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Studier i ämnesområdet

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Studier i ämnesområdet

Verksamhetsförlagd utbildning(VFU)

Studier i ämnesområdet

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Examensarbete

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Tilda studerar till förskol-
lärare, och berättar om 
sina studier i filmen som 
finns på programmets 
hemsida.

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)
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GRUNDLÄRARPROGRAMMET 
FRITIDSHEM, 180 HP 

Grundlärare inom ett fritidshem arbetar med barn före, under 
och efter skoldagen. Som student fördjupar du dig i hur du kan 
skapa förutsättningar för att stödja elevers meningsskapande, 
kreativitet och samvaro i grupp samt stimulera deras lärande  
genom fritidspedagogiska aktiviteter och lek i olika former.
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Utbildningen omfattar tre delar:

DET FRITIDSPEDAGOGISKA OMRÅDET 90 HP

Här får du får lära dig om fritidshemmets uppdrag och varierande arbets-
sätt. Andra inslag handlar om hur du utifrån elevernas erfarenheter och 
tänkande kan stimulera deras lärande i skolkunskaper som tex att läsa, 
skriva och räkna, i såväl skola som fritidshem. Du får även kunskaper om 
hur du kan stödja elevernas lärande och utveckling av sociala förmågor 
som att kommunicera och samarbeta. Hur eleverna skapar mening och 
sammanhang är andra inslag, liksom om lek och dess betydelse för läran-
de och utveckling. Du får också möjlighet att fördjupa dig i ämnet idrott 
eller bild.

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA KÄRNAN (UK) 60HP

Här behandlas frågor kring kunskap, undervisning och lärande, men  
belyser också det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala  
relationer och demokrati och hur du i en kommande yrkesroll som  
lärare kan få elever att lära och utvecklas.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) — PRAKTIK 30 HP

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av utbildningen du ge-
nomför vid ett fritidshem. Lärarstudenter genomför VFU vid fritidshem  
i Västerbottens län eller Örnsköldsviks kommun. Under VFU:n får du 
med stöd av en handledare planera, genomföra och utvärdera pedago-
gisk verksamhet i fritidshemmet. Redan första terminen genomför du din 
första VFU där du observerar och följer den pedagogiska verksamheten 
vid fritidshemmet.

www.umu.se/utbildning/program/ 
grundlararprogrammet---fritidshem

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Studier i ämnesområdet:
Lärande och utveckling 

i fritidshem

Studier i ämnesområdet

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Praktiskt estetiskt ämne

Verksamhetsförlagd utbildning(VFU)

Praktiskt estetiskt ämne

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Examensarbete

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Termin 

1
HT

Termin 

2
VT

Termin 

3
HT

Termin 

4
VT

Termin 

5
HT

Termin 

6
VT

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Studier i ämnesområdet
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GRUNDLÄRARPROGRAMMET 
FÖRSKOLEKLASS OCH ÅK 1–3, 240 HP

Programmet fokuserar på de första skolårens stora utmaning — att låta alla 
elever erövra basfärdigheterna att läsa, skriva och räkna. Du fördjupar dig i hur 
du som blivande lärare kan skapa förutsättningar för elever att lära och utveck-
las. Du tränar din förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, 
genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet.
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Utbildningen omfattar tre delar:

ÄMNESSTUDIER 150 HP

Utbildningen består till stor del av ämnesstudier, där du fördjupar dig i 
ämnen som är kopplade till arbete i förskoleklass- och grundskolans för-
sta år. Bland annat studerar du svenska, engelska och matematik. Pro-
grammet innehåller även kurser i naturorientering och teknik samt sam-
hällsorientering.

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UK) 60HP

I utbildningsvetenskapliga kärnan (UK) behandlas frågor kring kunskap, 
undervisning och lärande, etik och värdegrund. Här behandlas även det 
pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demo-
krati. Du utbildas i att bedöma elevers lärande och utveckling.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) — PRAKTIK 30 HP

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av utbildningen du ge-
nomför vid en skola. Lärarstudenter genomför VFU vid skolor i Väster-
bottens län eller Örnsköldsviks kommun. Under VFU:n får du med stöd 
av en handledare planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksam-
het i skolan. Redan första terminen genomför du din första VFU där du 
observerar och följer den pedagogiska verksamheten vid skolan.

”Språkbada” i England
Engelska är ett obligatoriskt ämne i grundlärarprogrammen för årskurs 
1–3. Som en student på grundlärarprogrammet kan du om du vill under 
två veckor åka till Leeds och vara med i lärarutbildningen vid Leeds Tri-
nity University. Under de två veckorna kommer du till exempel att vara 
med på föreläsningar, göra skolbesök och driva ett eget projekt. Du bor 
hos en värdfamilj där du får träna din engelska i vardagssituationer samt 
får fördjupade kunskaper om vardagsliv och kultur i ett engelskspråkigt 
land.

www.umu.se/utbildning/program/ 
grundlararprogrammet---forskoleklass-och-ak-1-3

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Termin 

1
HT

Termin 

2
VT

Termin 

3
HT

Termin 

4
VT

Termin 

5
HT

Termin 

6
VT

Termin 

7
HT

Termin 

8
VT

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Ämnesstudier i svenska,  
matematik och engelska

Ämnesstudier i svenska, matematik  
och specialpedagogik

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Examensarbete

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Ämnesstudier i samhälls-  
och naturorientering

Examensarbete

Ämnesstudier i svenska,  
matematik och engelska
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GRUNDLÄRARPROGRAMMET 
GRUNDSKOLANS ÅK 4–6, 240 HP

Grundlärarprogrammet årskurs 4–6 är en utbildning för dig som 
vill undervisa och stimulera elever i deras fortsatta lärande i 
grundläggande skolämnen. Under studietiden fördjupar du  

dig i skolans ämnen svenska, engelska och matematik  
och därutöver studerar du ett fördjupningsämne.
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Utbildningen består av tre delar:

ÄMNESSTUDIER 150 HP

Utbildningen består till stor del av ämnesstudier, där du fördjupar dig i 
ämnen som är kopplade till arbete i skolans årskurs 4–6. Tyngdpunkten 
läggs på ämnesstudierna i svenska, matematik och engelska och därut- 
över får du under en termin fördjupa dig i antingen Samhällsorienteran-
de ämnen eller Naturorienterande ämnen och teknik.

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UK) 60 HP

Utbildningen innehåller också det som kallas för den utbildningsveten-
skapliga kärnan (UK), som tar upp frågor kring kunskap, undervisning 
och lärande, men belyser också det pedagogiska ledarskapet, konflikt-
hantering, sociala relationer och demokrati och hur du i en kommande 
yrkesroll som lärare kan få elever att lära och utvecklas. Du utbildas  
också i att bedöma elevers lärande och utveckling.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) — PRAKTIK 30 HP

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av utbildningen du ge-
nomför vid en skola. Lärarstudenter genomför VFU vid skolor i Väster-
bottens län eller Örnsköldsviks kommun. Under VFU:n får du med stöd 
av en handledare planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksam-
het i skolan. Redan första terminen genomför du din första VFU där du 
observerar och följer den pedagogiska verksamheten vid skolan.

”Språkbada” i England
Engelska är ett obligatoriskt ämne i grundlärarprogrammen för årskurs 
4–6. Som en student på grundlärarprogrammet kan du om du vill under 
två veckor åka till Leeds och vara med i lärarutbildningen vid Leeds Trinity 
University. Under de två veckorna kommer du till exempel att vara med 
på föreläsningar, göra skolbesök och driva ett eget projekt. Du bor hos en 
värdfamilj, och får träna din engelska i vardagssituationer samt får fördju-
pade kunskaper om vardagsliv och kultur i ett engelskspråkigt land.

www.umu.se/utbildning/program/ 
grundlararprogrammet---grundskolans-ak-4-6

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Termin 

1
HT

Termin 

2
VT

Termin 

3
HT

Termin 

4
VT

Termin 

5
HT

Termin 

6
VT

Termin 

7
HT

Termin 

8
VT

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Ämnesstudier i svenska,  
matematik och engelska

Ämnesstudier i svenska,  
matematik och engelska

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Examensarbete

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Fördjupningsområde i samhälls-
orienterande ämnen eller natur-
orienterande ämnen och teknik

Examensarbete

Ämnesstudier i svenska,  
matematik och engelska

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)
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ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 
GRUNDSKOLANS ÅK 7–9, 240 HP

Ämneslärarprogrammet är utbildningen för dig som vill undervisa 
och handleda unga människor och samtidigt arbeta med ämnen 

som du är intresserad av. Under utbildningen fördjupar du dig i två 
undervisningsämnen men också hur du i din kommande yrkesroll 

som lärare får elever att lära och utvecklas.
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Ämnesstudier 150 högskolepoäng fördelade på  
ett ämne 90 hp och ett ämne 60 hp 

Du kan inom programmet läsa:
TEXTILSLÖJD OCH ANNAT ÄMNE ELLER  
TRÄ- OCH METALLSLÖJD OCH ANNAT ÄMNE

I programmet fokuseras hur du i en framtida yrkesroll som lärare får 
elever att lära och utvecklas. Du lär dig också att bedöma elevers lärande 
och utveckling och hur prestationer kan betygsättas och får kunskaper 
om den svenska skolan i ett kulturellt, historiskt och samhälleligt per-
spektiv.

Utbildningen omfattar tre delar: 

ÄMNESSTUDIER 150 HP FÖRDELADE PÅ TVÅ ÄMNEN

Utbildningen består till stor del av studier i de ämnen du valt. När du sö-
ker till programmet söker du med ett bestämt ingångsämne och väljer 
sedan ditt andraämne under utbildningens gång.

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UK) 60 HP

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UK) tar upp frågor kring kunskap, 
undervisning och lärande, etik och värdegrund. Den tar även upp det 
 pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demo-
krati, och hur du i en kommande yrkesroll som lärare får elever att lära 
och utvecklas. Du utbildas i att bedöma elevers lärande och utveckling 
och hur prestationer kan betygsättas. 

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) — PRAKTIK 30 HP

Redan under första terminen kommer du att få testa på din framtida  
yrkesroll som lärare ute på en skola. Med stöd av en handledare kommer 
du då att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet i 
 skolan, i den del av utbildningen som kallas för verksamhetsförlagd  
utbildning (VFU). Du får träna dig att leda barn och ungdomar, samarbeta 
med andra lärare och föräldrar, samt förbereda dig för läraryrkets  
alla delar. Alla lärarstudenter genomför delar av sin VFU vid en skola  
i Västerbottens län eller Örnsköldsviks kommun. 

www.umu.se/utbildning/program 
/amneslararprogrammet---ak-7-9

PROGRAMSTRUKTERNA  
ÄR UNDER UTVECKLING. 

BESÖK VÅR HEMSIDA FÖR  
AKTUELL INFORMATION
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ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 
GYMNASIESKOLAN, 300–330 HP

Ämneslärarprogrammet är utbildningen för dig som vill undervisa 
och handleda unga människor och samtidigt arbeta med ämnen 

som du är intresserad av. Under utbildningen fördjupar du dig i två 
undervisningsämnen men också hur du i din kommande yrkesroll 

som lärare får elever att lära och utvecklas.
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Utbildningen omfattar tre delar: 

ÄMNESSTUDIER 210 ELLER 240 HÖGSKOLEPOÄNG  
FÖRDELADE PÅ TVÅ ÄMNEN

Utbildningen består till stor del av studier i de ämnen du valt. När du  
söker till programmet söker du med ett bestämt ingångsämne och väljer 
sedan ditt andraämne under utbildningens gång. Här i Umeå finns många 
ämnen att välja bland, som till exempel bild, musik, samtliga naturveten-
skapliga ämnen och moderna språk.

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UK) 60 HP

I utbildningsvetenskapliga kärnan (UK) behandlas frågor kring kunskap, 
undervisning och lärande, etik och värdegrund. Här behandlas även det 
pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demo-
krati. Du utbildas i att bedöma elevers lärande och utveckling och hur 
prestationer kan betygsättas.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) — PRAKTIK 30 HP

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av utbildningen du ge-
nomför vid en skola. Lärarstudenter genomför VFU vid skolor i Väster-
bottens län eller Örnsköldsviks kommun. Under VFU:n får du med stöd 
av en handledare planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksam-
het i skolan. Redan första terminen genomför du din första VFU där du 
observerar och följer den pedagogiska verksamheten vid skolan.

www.umu.se/utbildning/program/ 
amneslararprogrammet---gymnasieskolan

”Jag känner mig definitivt mer trygg 
i mitt ämne efter VFU:n, jag har fått 
jättebra handledning”. Pernilla stude-
rar till ämneslärare på gymnasiet. På 
programmets hemsida finns en film 
där hon berättar om sina studier.

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Termin 

1
HT

Termin 

2
VT

Termin 

3
HT

Termin 

4
VT

Termin 

5
HT

Termin 

6
VT

Termin 

7
HT

Termin 

8
VT

Termin 

9
HT

Termin 

10
VT

Termin 

11
VT

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Ingångsämne

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Examensarbete

För dig som väljer ämnet svenska,  
samhällskunskap, musik är  

programmet en termin längre.

Andraämne

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Examensarbete

Ingångsämne

Ingångsämne

Andraämne

Andraämne

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)
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YRKESLÄRARPROGRAMMET 
90 HP

Dags att ta ett steg vidare i karriären? Som yrkeslärare får du dela 
med dig av din kompetens och dina erfarenheter till ungdomar 
och vuxna på väg mot ett nytt yrke. Programmet vänder sig till 

dig som har gedigna yrkeskunskaper inom något eller några av de 
yrken som gymnasieskolans yrkesprogram utbildar till.
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I programmet fokuseras hur du i en framtida yrkesroll som lärare får 
elever att lära och utvecklas. Du lär dig att bedöma elevers lärande och 
utveckling samt hur prestationer kan betygsättas. Du får även kunska-
per om den svenska skolan i ett kulturellt, historiskt och samhälleligt 
perspektiv.

Yrkeslärarutbildningen innehåller två områden:

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UK) 60 HP

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UK) tar upp frågor kring kunskap, 
undervisning och lärande, etik och värdegrund. Den tar även upp det pe-
dagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokra-
ti, och hur du i en kommande yrkesroll som lärare får elever att lära och 
utvecklas.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) — PRAKTIK 30 HP

Med stöd av en handledare kommer du att planera, genomföra och utvär-
dera pedagogisk verksamhet i skolan i den del av utbildningen som kallas 
verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Du får träna dig att leda barn och 
ungdomar, samarbeta med andra lärare och föräldrar, samt förbereda dig 
för läraryrkets alla delar. Alla lärarstudenter genomför VFU vid en skola i 
Västerbottens län, Örnsköldsviks kommun eller sin hemortskommun, om 
inte annat är överenskommet.

BEHÖRIGHETSBEDÖMNING OCH ANSÖKAN

Eftersom du inte läser några ämneskunskaper i programmet är de yrkes-
kunskaper du har sedan tidigare basen för de yrkesämnen du ska under-
visa i. Du måste därför i samband med din ansökan kunna styrka att du 
har gedigna praktiska och teoretiska yrkeskunskaper.

www.umu.se/utbildning/program/ 
yrkeslararprogrammet

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Termin 

1
HT

Termin 

2
VT

Termin 

3
HT

Termin 

4
VT

Termin 

5
HT

Termin 

6
VT

Verksamhetsförlagd  
utbildning (VFU)

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Verksamhetsförlagd  
utbildning (VFU)

50% STUDIETAKT,
DISTANS
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STUDIE- OCH YRKES- 
    VÄGLEDARPROGRAMMET 180 HP

Att välja karriär har blivit ett begrepp i vår del av världen och 
kräver för individen att dels utveckla en god självkännedom, dels 

känna till och kunna orientera sig bland olika alternativ inom  
utbildning och arbetsliv. Som studie- och yrkesvägledare utbildas 

du för att kunna hjälpa andra att välja karriär genom att visa  
på möjliga vägar genom utbildning och arbetsliv.
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Inom programmet får du bland annat fördjupa dig i hur samhälle,  
arbetsliv och utbildning organiseras. Stor vikt läggs vid förståelse och 
insikt om människors karriärmönster och hur du som vägledare kan 
hjälpa till att hantera frågor och funderingar kring val av utbildning, yrke 
och karriär. Förutom individuella samtal med elever och studenter trä-
nas du i att informera större grupper, föräldrar, lärare och annan skol-
personal som har frågor kring studie- och yrkesval. För att förstå männ-
iskors beteenden och därigenom kunna möta och vägleda på bästa sätt 
ingår studier i beteendevetenskapliga ämnen.

Välj om du vill läsa på distans eller på plats i Umeå
Utbildningen ges med 100 procent studietakt, dvs 30 hp per termin  
och erbjuds både på campus och distans. 

Campusutbildningen innebär att undervisningen sker i Umeå med bl.a. 
schemalagda föreläsningar, laborationer, gruppövningar och olika typer 
av examinationer.

Distansutbildningen har sammankomster med obligatoriska inslag i 
Umeå cirka en vecka i månaden under utbildningstiden. Sammankoms-
terna innehåller bland annat föreläsningar, laborationer, gruppövningar 
och olika typer av examinationer. Mellan sammankomsterna sker un-
dervisningen på distans det vill säga självstudier med stöd av en studie-
guide med uppgifter. Kommunikationen mellan student och lärare samt 
studenter emellan sker via en lärplattform varför studenten förväntas ha 
tillgång till dator och internet.

PRAKTIK

Programmet innehåller två perioder med handledd praktik. Din första 
praktikperiod har du på en grundskola under din tredje termin. Praktik-
period två har du under sjätte terminen på en gymnasieskola, komvux, 
universitet (karriärcenter/studentcentrum), högskola, arbetsförmedling, 
bemanningsföretag eller arbetslivsresurs. Du kan, om du vill, även ha 
din praktik utanför Sverige.

www.umu.se/utbildning/program/ 
studie--och-yrkesvagledarprogrammet

Studie- och yrkesvägledningens  
grunder, 15 hp

Beteendevetenskapliga grunder, 7,5 hp

Vetenskapliga perspektiv på studie- 
och yrkesvägledning, 7,5 hp

Politik och samhälle, 15 hp

Utbildningssystem i Sverige  
och andra länder, 10 hp

Studie- och yrkesvägledningens  
praktik, 15 hp

Examensarbete för studie-  
och yrkesvägledar- 
programmet, 15 hp

Termin 

1
HT

Termin 

2
VT

Termin 

3
HT

Termin 

4
VT

Termin 

5
HT

Termin 

6
VT

Utbildning och arbetsmarknad, 7,5 hp

Kommunikation och  
undervisning, 7,5 hp

Teorier, modeller och metoder  
för vägledning och dess  

praktik, 20 hp

Arbetsliv och lärande, 7,5 hp

Makroekonomi och  
arbetsmarknad, 7,5 hp

Karriärutveckling i socialt och  
kulturellt perspektiv, 15 hp

Karriärvägledning och andra insatser 
för människor i behov av  

särskilt stöd, 10 hp

Gruppvägledning med inriktning mot 
karriärutveckling, 7,5 hp

Karriärteori och vägledning, 12,5 hp
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SPECIALLÄRARPROGRAMMET
90 HP

Du som har lärarexamen och arbetat i skolan i minst tre år kan vidareutbilda  
dig till speciallärare. Du fördjupar dina tidigare kunskaper om språk-, skriv- och 

läsutveckling, matematikutveckling eller utvecklingsstörning. Du får redskap för att 
analysera elevers utvecklingsmöjligheter och anpassa arbetssätt mot deras behov. 

Du arbetar förebyggande med att undanröja hinder, utveckla arbetet med  
stödinsatser och ger stöd i arbetet för elever i behov av särskilt stöd.
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Utbildningen ges på avancerad nivå och syftar till att ge fördjupad kun-
skap om elevers språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling 
 eller utvecklingsstörning för att kunna ge stöd åt elever som är i behov 
av särskilt stöd. Under utbildningen utvecklar du även förmågan att kri-
tiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers 
språk-  eller matematikutveckling eller utvecklingsstörning och förmågan 
att kunna anpassa olika arbetssätt mot den enskilda elevens behov.

SPECIALISERA DIG

I utbildningen kommer du att specialisera dig inom ett specifikt område. 
Vilket område du vill specialisera dig inom väljer du redan när du an- 
söker till utbildningen, och du kan välja mellan 

• språk-, skriv- och läsutveckling
• matematikutveckling
• utvecklingsstörning

DISTANS MED EN TRÄFF I MÅNADEN I UMEÅ

Du läser programmet på distans, men kommer att ha en träff i månad-
en på plats i Umeå. Mellan träffarna kommer du att ha undervisning och 
träffar via en lärplattform, och måste därför ha en dator och internet.

EFTER UTBILDNINGEN

Som speciallärare arbetar du direkt med de elever som behöver stöd på 
olika sätt. Arbetet kan till exempel handla om att förebygga och åtgärda 
problem och hinder, leda pedagogisk utveckling och följa upp och utvär-
dera arbete.

Beroende på hur din grundläggande lärarutbildning ser ut kan du jobba 
i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildning, men 
också i specialskola eller på resurs- eller kunskapscenter för elever med 
funktionshinder.

www.umu.se/utbildning/program/ 
speciallararprogrammet

PROGRAMSTRUKTERNA  
ÄR UNDER UTVECKLING. 

BESÖK VÅR HEMSIDA FÖR  
AKTUELL INFORMATION
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SPECIALPEDAGOGPROGRAMMET
90 HP

Du som har lärarexamen och arbetat i skolan i minst tre år kan vidareutbilda dig 
till specialpedagog. Du arbetar då tillsammans med personal och ledning i syfte 

att utveckla det pedagogiska arbetet för att skapa goda lärmiljöer och ge de barn 
och elever stöd och hjälp som är i särskilt behov av det. Exempelvis kan du stödja 

och handleda den vanliga läraren i undervisningen och driva utvecklingsarbete  
för att förbättra och förändra arbetsmetoder och arbetssätt.



27

Utbildningen ges på avancerad nivå och syftar till att ge fördjupad 
kunskap om det pedagogiska arbetet för att skapa goda lärmiljöer.

DISTANS MED EN TRÄFF I MÅNADEN PÅ PLATS I UMEÅ

Du läser programmet på distans, med kontinuerliga träffar på plats 
i Umeå. Mellan träffarna kommer du att ha undervisning och träffar 
via en lärplattform, och måste därför ha en dator och internet.

Som specialpedagog har du ett övergripande ansvar för det special- 
pedagogiska arbetet i en verksamhet. Det innebär att du arbetar med 
skolutveckling, uppföljning och utvärdering samt fungerar som en 
kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor. Du 
arbetar nära ledning med skolutveckling, uppföljning och utvärde-
ring, och fungerar som kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 
pedagogiska frågor.

EFTER UTBILDNINGEN

Beroende på hur din tidigare lärarexamen ser ut, kan du arbeta som 
specialpedagog för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt 
stöd i förskola, förskoleklass, fritidshem, grund- och gymnasieskola, 
vuxenutbildning eller inom habilitering.

www.umu.se/utbildning/program/ 
specialpedagogprogrammet

PROGRAMSTRUKTERNA  
ÄR UNDER UTVECKLING. 

BESÖK VÅR HEMSIDA FÖR  
AKTUELL INFORMATION
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KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK  
UTBILDNING 90 HP

Har du redan läst 90 hp i ett ämne från universitet och högskola? Kom-
pletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kortare utbildning som 

kompletterar dina tidigare studier med en pedagogisk utbildning och ger 
lärarexamen. Programmet är 90 hp långt och beroende på om du läser på 

halvfart eller förhöjd studietakt är du färdig lärare på 3 eller 1 år.
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Det finns flera olika KPU-program att välja mellan:

KPU MED INRIKTNING MOT ARBETE I ÅRSKURS 7–9

www.umu.se/utbildning/program/ 
kompletterande-pedagogisk-utbildning---ak-7-9 

KPU MED INRIKTNING MOT ARBETE I GYMNASIESKOLA 

www.umu.se/utbildning/program/ 
kompletterande-pedagogisk-utbildning---gymnasieskolan 

KPU FÖR FORSKARUTBILDADE 

www.lh.umu.se/utbildning/program/ 
kpu-for-forskarutbildade

Du väljer program utifrån vilka förkunskaper och ämnesstudier du har, 
vilken studietakt som passar dig bäst och vilken examen du vill nå. Bero-
ende på om du läser på halvfart eller förhöjd studietakt är du färdig lära-
re på 3 eller 1 år. På programmens hemsidor finns information om möjli-
ga undervisningsämnen och ämneskrav för att antas.

Utbildningen omfattar två delar:

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UK) 60 HP

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UK) tar upp frågor kring kunskap, 
undervisning och lärande, etik och värdegrund. Den tar även upp det pe-
dagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokra-
ti, och hur du i en kommande yrkesroll som lärare får elever att lära och 
utvecklas. Du utbildas i att bedöma elevers lärande och utveckling och 
hur prestationer kan betygsättas.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) — PRAKTIK 30 HP

Med stöd av en handledare kommer du då att planera, genomföra och 
utvärdera pedagogisk verksamhet i skolan, i den del av utbildningen som 
kallas för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du får träna dig att leda 
barn och ungdomar, samarbeta med andra lärare och föräldrar, samt för-
bereda dig för läraryrkets alla delar.

Termin 

1
VT

Termin 

2
HT

Termin 

1
HT

Termin 

2
VT

Termin 

3
HT

Termin 

4
VT

Termin 

5
HT

Termin 

6
VT

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Examensarbete (UK)

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Examensarbete (UK)

FÖRHÖJD STUDIETAKT, 
DISTANS

50% STUDIETAKT,
DISTANS

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK)
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VARFÖR BÖRJA FORSKA? 

Om det är något som du intresserat dig för särskilt för under 
din utbildning eller under din tid som lärare eller studie- och 
yrkesvägledare och som du skulle vilja undersöka mer i grun-
den, finns möjligheten att börja forska inom det utbildnings-
vetenskapliga området. Att gå en forskarutbildning är stimu-
lerande och utmanande och öppnar upp flera intressanta 
karriärvägar. De flesta som gått ut en forskarutbildning väljer 
att fortsätta med forskning och undervisning vid universitet, 
men det finns också goda möjligheter att arbeta inom skola, 
övrig offentlig sektor och näringsliv. 

MÖJLIGA VÄGAR 

Beroende på vad du har för mål, eller vad den utlysta tjäns-
ten har för tidsbegränsning, kan en forskarutbildning innebä-
ra två års studier till licentiatexamen eller fyra års studier till 
doktorsexamen. Om du vill arbeta inom universitetsvärlden 
är den längre utbildningen att rekommendera, men det kan 
vara bra att veta att den kortare licentiatsutbildningen kan 
kvalificera dig att söka till vidare studier mot doktorsexamen. 
Som examinerad lärare eller studie- och yrkesvägledare finns 
det många olika områden som du kan beforska, som t ex frå-
gor inom allmändidaktik, tillämpad utbildningsvetenskap, 
ämnesdidaktik och pedagogik, men du har också möjlighet 
att påbörja en forskarutbildning inom något av dina ämnen. 

FORSKARUTBILDNING

Lärarhögskolan bedriver ingen egen forskarutbildning, och 
kan därför inte ge något generellt svar på vilken behörighet 
som krävs för att bli antagen. Forskning och forskarutbild-
ning inom det utbildningsvetenskapliga området är hela 
universitetets angelägenhet och därför finns det många in-
stitutioner vid Umeå universitet som kan erbjuda relevant 
forskarutbildning utifrån dina specifika intresseområden. Din 
lärar- eller SYV-examen kan kräva komplettering för behörig-

FORSKARUTBILDNING

het. Så snart du överväger forskarutbildning, bör du därför 
ta reda på vilken behörighet som gäller inom det specifika 
området, så att du kan planera dina studier mer långsiktigt. 
Om du inte hittar informationen på webben kan du kontakta 
den institution som ansvarar för det forskningsområde som 
du intresserar dig för.

FORSKARSKOLA 

Det har blivit allt vanligare att forskarutbildning sker inom 
ramen för en forskarskola. Om du är med i en forskarskola 
ingår du i en större grupp med forskarstuderande som ofta 
läser samma kurser och deltar i olika gemensamma aktivite-
ter som t ex forskningsinternat. Lärarhögskolan ansvarar för 
Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området 
(FU) som idag inkluderar 10–15 olika institutioner vid Umeå 
universitet. 

Notera att det inte går att söka direkt till FU. All antagning 
till forskarutbildning går genom institutionerna. Om du 
skulle vara intresserad av att ingå i just detta sammanhang 
kan du börja med att fråga aktuell institution om de kommer 
att göra någon utlysning av doktorandanställningar inom  
ramen för FU.

Läs mer på: 
www.lh.umu.se/utbildning/forskarskola
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KONTAKTA OSS:
Infocenter, Umeå universitet

www.infocenter.umu.se
090-786 50 00

Lärarhögskolan vid Umeå universitet 
www.umu.se/utbildning/lararhogskolan


