
Specialpedagoger och speciallärare förebygger och 
arbetar med att underlätta lärandesituationen för 
de barn och elever som har behov av särskilt stöd. 

Som specialpedagog har du ett övergri-
pande ansvar för det specialpedagogiska 
arbetet i verksamheten. Det innebär att 
du arbetar med skolutveckling, uppfölj-
ning och utvärdering samt att du funge-
rar som en kvalificerad samtalspartner 
och rådgivare i pedagogiska frågor.

Som speciallärare arbetar du såväl före-
byggande som åtgärdande med fokus 
antingen på språk-, skriv- och läsutveck-

Utbilda dig till specialpedagog 
eller speciallärare

Programmen läses på distans, heltid, 
och innebär sammankomster i Umeå 
cirka en vecka per månad under utbild-
ningstiden. 

Programmen startar ht 2014 - anmäl dig 
senast den 15 april.

ling eller matematikutveckling för elever 
och elevgrupper. Det innebär att du arbe-
tar med att kritiskt granska och tillämpa 
metoder att bedöma elevers språk- eller 
matematikutveckling samt anpassning 
av arbetssätt utifrån elevers behov.

Om du har en lärarexamen och har 
arbetat i skolan i tre år kan du söka till: 
Specialpedagogprogrammet, 90hp 
Speciallärarprogrammet, 90 hp

Studera på  helfart och  distans!



Specialpedagog- 
programmet, 90 hp
Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med att erbjuda 
stöd till skolledning och övriga lärare i frågor som berör barn 
och elever i behov av särskilt stöd. Det kan till exempel handla 
om att ge den vanliga läraren stöd och handledning i under
visningen och driva utvecklingsarbete i samarbete med andra 
lärare för att förbättra och förändra arbetsmetoder och 
arbetssätt. Utbildningen kan även byggas på med kurser som 
leder till en magisterexamen mot ämnet specialpedagogik.

Kurser inom programmet:
Termin 1:  Det specialpedagogiska fältet, 15 hp
  Professionella samtal och rådgivning i 

specialpedagogiska frågor, 7,5 hp
  Processer i praktiken inom det special

pedagogiska fältet, 7,5 hp
Termin 2:  Specialpedagogiska kunskapsområden 

7,5 hp
  Utvärdering, ledarskap och föränd

ringsarbete, 22,5 hp
Termin 3:  Examensarbete specialpedagog

programmet, 30 hp

Mer information om programmet: 
www.umu.se/p/LYSPE

Speciallärarprogrammet, 
90 hp

Lärarhögskolan
www.lh.umu.se

Kontakt
Programstudievägledare 
Helen Andersson 
helen.i.andersson@umu.se 
090786 62 11

Utbildningen syftar till att ge fördjupad kunskap om elevers 
lärande och läs, skriv eller matematikutveckling för att kunna 
ge stöd åt elever som är i behov av särskilt stöd. Under utbild
ningen utvecklar du även förmågan att kritiskt granska och 
tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers språk eller 
matematikutveckling och förmågan att kunna anpassa olika 
arbetssätt mot den enskilda elevens behov. 

Kurser inom programmet:
Termin 1: Det specialpedagogiska fältet, 15 hp
     Professionella samtal och rådgivning i 

specialpedagogiska frågor, 7,5 hp
  Processer i praktiken inom det special

pedagogiska fältet, 7,5 hp

Specialisering svenska
Termin 2:   Språk, skriv och läsutveckling för 

speciallärare, 30 hp
Termin 3:   Examensarbete för speciallärar 

examen med specialisering svenska, 
30 hp

Specialisering matematik
Termin 2:   Matematikundervisning med fokus 

på elever i behov av särskilda utbild
ningsinsatser, 7,5 hp

  Kartläggning, diagnotisering och 
bedömning i matematik, 10 hp

 Åtgärder, 12,5 hp
Termin 3:   Examensarbete för speciallärarexa

men med specialisering matematik, 
30 hp

Mer information om programmet: 
www.umu.se/p/LYSPL
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