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Välkommen till Lärarhögskolan!
Vill du bli lärare, studie- och yrkesvägledare, special- 
pedagog eller speciallärare – studera vid Lärarhögskolan  
vid Umeå universitet!  

I den här broschyren hittar du information 
om de program som utbildar dig för dessa 
yrken.  Information inför ansökan hittar du 
på vår hemsida, där du också hittar kon-
taktuppgifter till våra studievägledare som 
kan guida dig inför ditt val av program.
 Programöversikterna i broschyren är 
färgkodade utifrån utbildningens olika 
delar:

 VFU/Praktik
VFU=Verksamhetsförlagd utbildning eller 
praktik är den del av utbildningen som 
genomförs på en förskola eller skola. 

 UK
Utbildningsvetenskaplig kärna, knyter an 
till din kommande yrkesutövning och här 
studerar du t.ex. skolväsendets historia, 
läroplansteori, specialpedagogik mm.

 Inriktningsstudier och ämnesstudier
T ex studier inriktade mot arbete i förskola 
eller fritidshem eller studier i ämnen som 
svenska, matematik osv.
 Programöversikterna visar vilka områ-
den som ingår i programmen. För aktuel-
linformation om ingående kurs, besök våra 
hemsidor. Om programmet innehåller 
valbara delar har du som är student plats-
garanti förutsatt att det finns tillräckligt 
många sökande. Om en kurs måste ställas 
in på grund av för få sökande så tar vi per-
sonligen kontakt med dig och diskuterar 
vilka valmöjligheter som finns för just dig.

Läs mer om programmen här:
www.lh.umu.se/utbildning/program/
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Förskollärarprogrammet,
210 hp
Om du är intresserad av att stimulera barns utveckling  
fram till skolstarten är förskollärarprogrammet  
något för dig. 
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Utbildningsvetenskaplig 
kärna, UK I

Utbildningvetenskaplig kärna, UK II, forts

Utbildningvetenskaplig kärna, UK I, forts

Utbildningvetenskaplig 
kärna, UK II

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU I

Verksamhetsförlagd 
utbildning, VFU III, forts.

Utbildningvetenskaplig
kärna, UK III

Examensarbete

Verksamhetsförlagd 
utbildning, VFU III

Verksamhetsförlagd 
utbildning, VFU II

Studier i ämnesområdet

T1
ht

T2
vt

T3
ht

T4
vt

T5
ht

T6
vt

T7
ht

Studier i ämnesområdet

Studier i ämnesområdet

Studier i ämnesområdet

Studier i ämnesområdet

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. 
I utbildningen studeras bland annat om 
barns utveckling och lekens betydelse för 
barns lärande. Du förbereds på hur du 
bäst möter det enskilda barnets behov av 
omsorg och stimulans. Förutom teoretiska 
studier får du ta del av praktiska erfaren-
heter från förskolorna i regionen och under 
hela utbildningen har du nära kontakt med 
förskolans vardag genom den verksamhets-
förlagda delen av utbildningen. Under-
visningen har en nära koppling till den 
forskning som bedrivs inom området och 
ger dig fördjupade kunskaper om försko-
lans verksamhet. Dessutom får du kunskap 
om den svenska förskolan i ett kulturellt, 
historiskt och samhälleligt perspektiv. Som 
lärare i förskolan är ledarskapet ytterst 
centralt och därför ger programmet dig 
möjlighet att också utveckla din personliga 
förmåga att leda andra.

Så läser du
Utbildningen innehåller en utbildningsve-
tenskaplig kärna som tar upp frågor kring 
kunskap, undervisning och lärande, men 
belyser också det pedagogiska ledarskapet, 
konflikthantering, sociala relationer och 
demokrati. Du studerar även ämnesom-
råden som är specifikt koppade till arbete 
i förskolan. Ett återkommande inslag i 
utbildningen är den verksamhetsförlagda 
utbildningen, eller praktiken, som du ge-
nomför på en förskola under handledning. 
Det är också möjligt att förlägga en del av 
studierna utomlands. 

Det här kan du jobba med
Efter utbildningen kan du arbeta som för-
skollärare på förskola.

Läs mer om programmet på webben:  
umu.se/p/LYFSK
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Grundlärarprogrammet  
– fritidshem, 180 hp

Som grundlärare på ett fritidshem arbetar du  
med barn före, under och efter skoldagen. 
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Som student fördjupar du dig i hur du ge-
nom estetiska och praktiska fritidsaktivite-
ter kan stötta barn att lära sig skriva, räkna 
och läsa. I utbildningen läggs stor vikt vid 
hur du som blivande lärare kan skapa för-
utsättningar för det enskilda barnet att lära 
och utvecklas. Du tränar din förmåga att 
självständigt och tillsammans med andra 
planera, genomföra, utvärdera och utveckla 
undervisning och pedagogisk verksamhet. 
Förutom teoretiska studier får du ta del av 
praktiska erfarenheter från fritidshemmen 
i regionen och under hela utbildningen har 
du nära kontakt med fritidshemmens var-
dag genom den verksamhetsförlagda delen 
av utbildningen. Dessutom får du kunskap 
om den svenska för- och grundskolan i ett 
kulturellt, historiskt och samhälleligt per-
spektiv. Undervisningen har en nära kopp-
ling till den forskning som bedrivs inom 
området och ger dig fördjupade kunskaper 
om fritidshemmets verksamhet.

Så läser du
Utbildningen innehåller en utbildningsve-
tenskaplig kärna som tar upp frågor kring 
kunskap, undervisning och lärande, men 
belyser också det pedagogiska ledarska-
pet, konflikthantering, sociala relationer 
och demokrati. Du fördjupar dig även i 
ämnen som är specifikt kopplade till arbete 
i fritidshem. Ett återkommande inslag i 
utbildningen är den verksamhetsförlagda 
utbildningen, eller praktiken, som du 
genomför i ett fritidshem. Det är också 
möjligt att förlägga en del av studierna 
utomlands.

Det här kan du jobba med
Efter utbildningen kan du arbeta som 
grundlärare i ett fritidshem.

Läs mer om programmet på webben: 
umu.se/p/LYGFR

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Praktiskt 
estetiskt ämne 

Gruppprocesser och samverkan 
för fritidshem

Praktiskt estetiskt ämne

Verksamhetsförlagd 
utbildning, VFU

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Verksamhetsförlagd utbildning, 
VFU

Verksamhetsförlagd 
utbildning, VFU

Utbildningsvetenskaplig kärna, 
UK

Examensarbete

Studier i ämnesområdet:
Lärande och utveckling 

i fritidshem

Utbildningsvetenskaplig 
kärna, UK

T1
ht

T2
vt

T3
ht

T4
vt

T5
ht

T6
vt

Utbildningsvetenskaplig 
kärna, UK

Utbildningsvetenskaplig kärna, UK

Utbildningsvetenskaplig 
kärna, UK
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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:  
läsa, skriva och räkna. 
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Utbildningsvetenskaplig 
kärna, UK I

Utbildningsvetenskaplig 
kärna, UK I, forts.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU I

Utbildningsvetenskaplig 
kärna, UK II

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU II

Utbildningsvetenskaplig 
kärna, UK III

Ämnesstudier i svenska, 
matematik, engelska 
och specialpedagogik

Ämnesstudier i 
svenska, matematik 

och specialpedagogik

Ämnesstudier i samhälls- 
och naturorientering

Examensarbete

Verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU III)

T1
ht

T2
vt

T3
ht

T4
vt

T5
ht

T6
vt

T7
ht

T8
vt

I utbildningen läggs stor vikt läggs vid hur 
du som blivande lärare kan skapa förut-
sättningar för det enskilda barnet att lära 
och utvecklas. Du tränar din förmåga att 
självständigt och tillsammans med andra 
planera, genomföra, utvärdera och utveckla 
undervisning och pedagogisk verksamhet. 
Förutom teoretiska studier får du ta del 
av praktiska erfarenheter från skolorna i 
regionen och under hela utbildningen har 
du nära kontakt med grundskolans vardag 
genom den verksamhetsförlagda delen av 
utbildningen. Dessutom får du kunskap 
om den svenska för- och grundskolan i ett 
kulturellt, historiskt och samhälleligt per-
spektiv. Undervisningen har en nära kopp-
ling till den forskning som bedrivs inom 
området och ger dig fördjupade kunskaper 
om skolans verksamhet.

Så läser du
Utbildningen innehåller en utbildningsve-
tenskaplig kärna som tar upp frågor kring 
kunskap, undervisning och lärande, men 
belyser också det pedagogiska ledarskapet, 
konflikthantering, sociala relationer och 
demokrati. Du fördjupar dig även i ämnen 
som är specifikt kopplade till arbete i för-
skoleklass och grundskolans första år. Ett 
återkommande inslag i utbildningen är den 
verksamhetsförlagda utbildningen, eller 
praktiken, som du genomför i förskoleklass 
och/eller i någon av grundskolans årskur-
ser 1–3. Det är också möjligt att förlägga en 
del av studierna utomlands.

Det här kan du jobba med
Efter utbildningen kan du arbeta som 
grundlärare i förskoleklass och grundsko-
lans årskurs 1–3.

Läs mer om programmet på webben:  
umu.se/p/LYGFT
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Grundlärarprogrammet  
– grundskolans åk 4–6, 240 hp

Årskurserna 4-6 i grundskolan bygger vidare på  
de kunskaper som eleverna utvecklat i förskoleklassen  
och i årskurserna 1-3. 
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Som student fördjupar du dig dels i skolans 
grundläggande ämnen: svenska, engelska 
och matematik och därutöver studerar du 
en profil där ytterligare skolämnen ingår. I 
utbildningen läggs stor vikt vid hur du som 
blivande lärare kan skapa förutsättningar 
för det enskilda barnet att lära och utveck-
las. Du tränar din förmåga att självständigt 
och tillsammans med andra planera, ge-
nomföra, utvärdera och utveckla undervis-
ning och pedagogisk verksamhet. Förutom 
teoretiska studier får du ta del av praktiska 
erfarenheter från skolorna i regionen och 
under hela utbildningen har du nära kon-
takt med grundskolans vardag genom den 
verksamhetsförlagda delen av utbildningen. 
Dessutom får du kunskap om den svenska 
skolan ur ett kulturellt, historiskt och sam-
hälleligt perspektiv. Undervisningen har en 
nära koppling till den forskning som bedrivs 
inom området och ger dig fördjupade kun-
skaper om skolans verksamhet.

Så läser du
Utbildningen innehåller en utbildningsve-
tenskaplig kärna som tar upp frågor kring 
kunskap, undervisning och lärande, men 
belyser också det pedagogiska ledarskapet, 
konflikthantering, sociala relationer och 
demokrati. Du fördjupar dig även i ämnen 
som är specifikt kopplade till arbete i 
årskurserna 4–6. Ett återkommande inslag 
i utbildningen är den verksamhetsförlagda 
utbildningen, eller praktiken, som du ge-
nomför i någon av grundskolans årskurser 
4–6. Det är också möjligt att förlägga en 
del av studierna utomlands.

Det här kan du jobba med
Efter utbildningen kan du arbeta som 
grundlärare i grundskolans årskurs 4–6.

Läs mer om programmet på webben: 
umu.se/p/LYGRM

Utbildningsvetenskaplig 
kärna, UK I

Utbildningsvetenskaplig 
kärna, UK I, forts.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU I

Utbildningsvetenskaplig 
kärna, UK II

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU II

Utbildningsvetenskaplig 
kärna, UK III

Ämnesstudier i svenska, 
matematik och engelska

Ämnesstudier i 
svenska, matematik 

och engelska

Fördjupningsområde

Examensarbete

Verksamhetsförlagd 
utbildning VFU III

T1
ht

T2
vt

T3
ht

T4
vt

T5
ht

T6
vt

T7
ht

T8
vt
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Ämneslärarprogrammet  
– åk 7–9, 270 hp

Hösten 2016 erbjuds endast en tvåämneskombination med 
slöjd som ingångsämne (antingen textil eller trä och metall) 
och bild som andra ämne. 
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Ämneslärarprogrammet är en utbildning 
för dig som vill undervisa och handleda 
unga människor och samtidigt arbeta med 
ämnen som du är intresserad av. Under ut-
bildningen fördjupar du dig i dina framtida 
undervisningsämnen men också hur du i 
en kommande yrkesroll som lärare kan få 
elever att lära och utvecklas. Programmet 
handlar om hur du i en framtida yrkesroll 
som lärare kan få elever att lära och utveck-
las. Du utbildas också i att bedöma elevers 
lärande och utveckling och hur prestatio-
ner kan betygsättas. Förutom teoretiska 
studier får du ta del av praktiska erfaren-
heter från skolorna i regionen och under 
hela utbildningen har du nära kontakt med 
grundskolans vardag genom den verksam-
hetsförlagda delen av utbildningen. Som 
ämneslärare möter du elever som står på 
gränsen mot vuxenlivet. Frågorna är ofta 
många och i utbildningen tränar du upp 
förmågan att föra dialog om etik och vär-
degrund.Dessutom får du kunskap om den 
svenska skolan ur ett kulturellt, historiskt 
och samhälleligt perspektiv. Undervisning-
en har en nära koppling till den forskning 
som bedrivs inom området.

Så läser du
Utbildningen innehåller en utbildningsve-
tenskaplig kärna som tar upp frågor kring 
kunskap, undervisning och lärande, men 
belyser också det pedagogiska ledarska-
pet, konflikthantering, sociala relationer 
och demokrati. Du studerar även de valda 
ämnenas uppkomst och utveckling samt 
metoder och teorier för undervisning och 
lärande i ämnet. Ett återkommande inslag 
i utbildningen är den verksamhetsförlagda 
utbildningen, eller praktiken, som du ge-
nomför i årskurs 7–9. Det är också möjligt 
att förlägga en del av studierna utomlands.

Det här kan du jobba med
Efter utbildningen kan du jobba som 
 ämneslärare i årskurs 7–9.

Läs mer om programmet på webben:  
umu.se/p/LYAGR

Utbildningsvetenskaplig 
kärna, UK I

Utbildningsvetenskaplig kärna, UK I, forts.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU I

Utbildningsvetenskaplig 
kärna, UK II

Utbildningsvetenskaplig kärna, UK II, forts.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU II

Utbildningsvetenskaplig
kärna, UK III

Ingångsämne

Andra ämne

Examensarbete

Verksamhetsförlagd 
utbildning, VFU III

T1
ht

T2
vt

T3
ht

T6
vt

T7
ht

T8
vt

T9
ht

T5
ht

T4
vt



14

Ämneslärarprogrammet  
– gymnasieskolan, 300 hp

Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill  
undervisa och handleda unga människor och samtidigt  
arbeta med ämnen som du är intresserad av. 
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Programmet ger en yrkesmässig förbere-
delse för arbete i gymnasieskolan. Under 
utbildningen fördjupar du dig i dina fram-
tida undervisningsämnen men också 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 och hur prestationer kan betyg-
sättas. Förutom teoretiska studier får du ta 
del av praktiska erfarenheter från skolorna 
i regionen och under hela utbildningen 
har du nära kontakt med gymnasieskolans 
vardag genom den verksamhetsförlagda 
delen av utbildningen. Som ämneslärare 
möter du elever som står på gränsen mot 
vuxenlivet. Frågorna är ofta många och i ut-
bildningen tränar du upp förmågan att föra 
dialog om etik och värdegrund. Dessutom 
får du kunskap om den svenska skolan ur 
ett kulturellt, historiskt och samhälleligt 
perspektiv. 

Så läser du
Utbildningen innehåller en utbildningsve-
tenskaplig kärna som tar upp frågor kring 
kunskap, undervisning och lärande, men 
belyser också det pedagogiska ledarska-
pet, konflikthantering, sociala relationer 
och demokrati. Du studerar även de valda 
ämnenas uppkomst och utveckling samt 
metoder och teorier för undervisning och 
lärande i ämnet. Ett återkommande inslag 
i utbildningen är den verksamhetsförlagda 
utbildningen, eller praktiken, som du ge-
nomför på gymnasiet. 

Det här kan du jobba med
Efter utbildningen kan du jobba som äm-
neslärare på gymnasiet.

Läs mer om programmet på webben:  
umu.se/p/LYAGY

Utbildningsvetenskaplig 
kärna, UK I

Utbildningsvetenskaplig kärna, UK I, forts.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU I

Utbildningsvetenskaplig 
kärna, UK II

Utbildningsvetenskaplig kärna, UK II, forts.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU II

Utbildningsvetenskaplig 
kärna, UK III

Ingångsämne

Andra ämne

Examensarbete

Verksamhetsförlagd 
utbildning, VFU III

T1
ht

T2
vt

T3
ht

T4
vt

T5
ht

T6
vt

T7
ht

T8
vt

T9
ht

T10
vt
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Bild: Aktivt samtal mellan 2 personer

Studie- och yrkesvägledar- 
programmet, 180 hp
Som studie- och yrkesvägledare utbildar du dig 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 kar-
riärmönster och hur du som vägledare kan 
hjälpa till att hantera frågor och fundering-
ar kring val av utbildning, yrke och karriär. 
Förutom individuella samtal med elever 
och studenter tränas du i att informera 
större grupper, föräldrar, lärare och annan 
skolpersonal som har frågor kring studie- 
och yrkesval. För att förstå människors 
beteenden och därigenom kunna möta och 
vägleda på bästa sätt ingår studier i beteen-
devetenskapliga ämnen. 

Så läser du
Utbildningen ges på helfart antingen helt 
campusförlagd eller som distansutbildning 
med sammankomster i Umeå. I utbildning-
en ingår även två längre praktikperioder 
som förläggs i huvudsak till grundskolan 
och gymnasieskolan. 

Det här kan du jobba med
De flesta studie- och yrkesvägledare är 
idag verksamma inom skolväsendet, men 
studie- och yrkesvägledare har även en väx-
ande arbetsmarknad även utanför grund- 
och gymnasieskolan. Arbetsmarknads-
verket, universitet och högskolor, enheter 
inom kommunal förvaltning, utbildnings-, 
bemannings- och rehabiliteringsföretag är 
exempel på arbetsgivare som efterfrågar 
studie- och yrkesvägledares kompetens.

Läs mer om programmet på webben:  
umu.se/p/LYSYV

Studie- och yrkesvägledningens 
grunder, 15 hp

Utbildningssystem i Sverige och 
andra länder, 10 hp

Karriärvägledning och andra
insatser för människor i behov

av särskilt stöd, 10 hp

Teorier, modeller och metoder 
för vägledning och dess praktik, 

20 hp

Andra ämne, 90 hp

Examensarbete, 15 hp

T1
ht

T2
vt

T3
ht

T4
vt

T5
ht

T6
vt

Beteendevetenskapliga 
grunder, 7,5 hp

Vetenskapliga perspektiv på 
studie- och yrkesvägledning 7,5 hp

Politik och samhälle, 15 hp

Karriärutveckling i socialt
och kulturellt perspektiv, 15 hp

Studie- och yrkesvägledningens
praktik, 15 hp

Karriärteori och vägledning, 
12,5 hp 

Utbildning och arbetsmarknad, 
7,5 hp

Kommunikation och undervisning, 
7,5 hp 

Arbetsliv och lärande, 7,5 hp

Makroekonomi och
arbetsmarknad, 7,5 hp

Gruppvägledning med inriktning
mot karriärutveckling, 7,5 hp
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Yrkeslärarprogrammet, 90 hp
I yrkeslärarprogrammet får du möjlighet att kombinera  
praktiskt yrkeskunnande med läraryrket.

Bild: Sjuksköterska, bilmekaniker eller snickare
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Som yrkeslärare arbetar du i något av 
gymnasieskolans yrkesprogram inom det 
yrkesområde i vilket du vill undervisa. I 
programmet fokuseras hur du hur du i en 
framtida yrkesroll som lärare kan få elever 
att lära och utvecklas. Du utbildas också 
i att bedöma elevers lärande och utveck-
ling och hur prestationer kan betygsättas. 
Undervisningen har en nära koppling till 
den forskning som bedrivs inom områ-
det. Dessutom får du kunskaper om den 
svenska skolan ur ett kulturellt, historiskt 
och samhälleligt perspektiv.

Så läser du
Studierna sker på 50 %, distansfart med
ca tre fysiska träffar per termin vid Umeå
universitet. Utbildningen innehåller en 
utbildningsvetenskaplig kärna som tar upp 
frågor kring kunskap, undervisning och 
lärande, men belyser också det pedagogis-
ka ledarskapet, konflikthantering, sociala 
relationer och demokrati. Du studerar 
även det valda yrkesämnets uppkomst och 
utveckling samt metoder och teorier för 
undervisning och lärande i ämnet. Under 
sista terminen har du verksamhetsförlagd 
utbildning, eller praktik, i skolmiljö, och 
knutet till det yrkesprogram/yrkesämne 
du valt.

Det här kan du jobba med
Efter utbildningen kan du arbeta som 
yrkeslärare på gymnasiet. Som yrkeslä-
rare medverkar du även i kontakter med 
branscher och företag knutna till skolans 
lärlingsutbildning.

Läs mer om programmet på webben:  
umu.se/p/LYYRK

Utbildningsvetenskaplig 
kärna, UK I

Utbildningsvetenskaplig 
kärna, UK II

Utbildningsvetenskaplig 
kärna, UK III

Utbildningsvetenskaplig 
kärna, UK III

Verksamhetsförlagd 
utbildning, VFU II

T1
&
T2

T3
&

T4

T5
&
T6
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Kompletterande pedagogisk  
utbildning, KPU, 90 hp 
– med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vänder sig  
till dig som vill bli lärare och redan har ämnesstudier från  
universitet/högskola i ett praktiskt/estetiskt ämne om  
minst 90 högskolepoäng. 

Bild: Estet
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Inom KPU för årskurs 7-9 kan du utbilda 
du dig för arbete i ett av ämnena: bild, slöjd 
(trä och metall eller textil), musik, hem- 
och konsumentkunskap. Har du ytterligare 
ämnesstudier utöver bild, musik, hem- och 
konsumentkunskap samt slöjd (eller kombi-
nationer av dessa) som är relevant skolämne 
kan detta också ingå i din examen.

– med inriktning mot arbete  
i gymnasieskolan
Kompletterande pedagogisk utbildning 
(KPU) vänder sig till dig som vill bli lärare 
och redan har ämnesstudier från univer-
sitet/högskola i ett estetiskt ämne (bild, 
musik) om minst 120 högskolepoäng. Inom 
KPU för gymnasieskolan kan du utbilda dig 
för arbete i ett av ämnena: bild, musik.

Så läser du
Studierna sker på 50 % distansfart med ca 
tre fysiska träffar per termin vid Umeå uni-
versitet. Däremellan sker undervisningen 
via webplattform. För dig som har en ma-
gisterexamen finns möjlighet att söka KPU 
med förhöjd studietakt (150 %). Studierna 
ger dig verktyg att bedriva undervisning 
i ditt ämne vilket innebär att du studerar 
kunskapsbegreppet, hur kunskap utvecklas, 
undervisning och lärande, ämnesdidaktik, 
bedömning samt betygssättning. 

Det här kan du jobba med
Efter utbildningen kan du arbeta som 
ämneslärare med inriktning mot arbete i 
grundskolans årskurs 7-9 eller i gymnasie-
skolan.

Läs mer om KPU 7–9 på webben:  
umu.se/p/LYKGR

Läs mer om KPU GY på webben:  
umu.se/p/LYKGY

Utbildningsvetenskaplig 
kärna, UK I

Utbildningsvetenskaplig 
kärna, UK II

Verksamhetsförlagd 
utbildning, VFU I

Examensarbete

Verksamhetsförlagd 
utbildning, VFU II

T1
ht
 & 
T2
vt

T3
ht
&

T4
vt

T5
ht
&
T6
vt

Utbildningsvetenskaplig 
kärna, UK

Verksamhetsförlagd 
utbildning, VFU

Examensarbete

T1

T2

50% studietakt, distans

Förhöjd studietakt
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Specialpedagogprogrammet,  
90 hp
Specialpedagogprogrammet är en påbyggnadutbildning  
på avancerad nivå som vänder sig till dig som har en  
lärarutbildning och har arbetat i skolan i minst tre år. 
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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 undervis-
ningen och driva utvecklingsarbete i sam-
arbete med andra lärare för att förbättra 
och förändra arbetsmetoder och arbetssätt. 

Så läser du
Programmet läses på distans, heltid, och 
innebär sammankomster i Umeå cirka en 
vecka per månad under utbildningstiden. 
Mellan träffarna sker kommunikation med 
lärare och studiekamrater via kursplatt-
form. Studenterna förväntas därför ha 
tillgång till dator och internet.

Det här kan du jobba med
Beroende på din grundutbildning kan du 
efter genomgången påbyggnadsutbildning 
arbeta som specialpedagog för barn, ung-
domar och vuxna i behov av särskilt stöd i 
förskola, förskoleklass, fritidshem, grund- 
och gymnasieskola, vuxenutbildning eller 
inom habilitering. Som specialpedagog har 
du ett övergripande ansvar för det speci-
alpedagogiska arbetet i verksamheten. Du 
arbetar nära ledningen med skolutveckling, 
uppföljning och utvärdering och fungerar 
som kvalificerad samtalspartner och rådgi-
vare i pedagogiska frågor.

Läs mer om programmet på webben:  
umu.se/p/LYSPE

Det specialpedagogiska 
fältet, 15 hp

Examensarbete specialpedagog-
programmet, 30 hp

T1
ht

T2
vt

T3
ht

Processer i praktiken inom det 
specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Professionella samtal och rådgivning 
i specialpedagogiska frågor, 7,5 hp 

Specialpedagogiska 
kunskapsområden, 7,5 hp

Utvärdering, ledarskap och 
förändringsarbete, 22,5 hp
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Speciallärarprogrammet,  
90 hp
Speciallärarprogrammet är en påbyggnadsutbildning  
på avancerad nivå som vänder sig till dig som har en  
lärar utbildning och har arbetat i skolan i minst tre år.
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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 utbildningen utvecklar du även 
förmågan att kritiskt granska och tillämpa 
metoder för att bedöma barns och elevers 
språk- eller matematikutveckling och för-
mågan att kunna anpassa olika arbetssätt 
mot den enskilda elevens behov. 

Så läser du
Programmet läses på distans, heltid, och 
innebär sammankomster i Umeå cirka en 
vecka per månad under utbildningstiden. 

Det specialpedagogiska fältet, 15 hp

T1
ht

T2
vt

T3
ht

Processer i praktiken inom det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Professionella samtal och rådgivning i 
specialpedagogiska frågor, 7,5 hp 

Matematikundervisning med 
fokus på elever i behov av 

särskilda utbildningsinsatser, 7,5 hp

Specialisering Svenska  Specialisering Matematik

Språk-, skriv- och läsutveckling 
för speciallärare, 30 hp  

 Kartläggning, diagnosti-
sering och bedömning,

10 hp

Åtgärder 12,5 hp  

Examensarbete för 
speciallärarexamen med 

specialisering mot 
matematikutveckling, 

30 hp 

Specialisering Utvecklingsstörning

Att utveckla lärande 
i skola och vardag 

– Utvecklingsstörning, 
15 hp  

Undervisning, 
kommunikation och 
kunskapsutveckling 

– Utvecklingsstörning, 
15 hp  

Examensarbete för special
lärarexamen med 
specialisering mot 

utvecklingsstörning,  
30 hp 

Examensarbete för 
speciallärarexamen med 

specialisering svenska, mot 
språk-, skriv-, och läsutveckling 

30 hp  

Mellan träffarna sker kommunikation med 
lärare och studiekamrater via kursplatt-
form. Studenterna förväntas därför ha 
tillgång till dator och Internet.

Det här kan du jobba med
Specialläraren arbetar med elever, elev-
grupper och lärarkollegor. Arbetet handlar 
om såväl förebyggande som åtgärdande 
specialpedagogisk verksamhet. Dessutom 
innebär arbetet att leda pedagogisk utveck-
ling, följa upp och utvärdera arbete.

Läs mer om programmet på webben:  
umu.se/p/LYSPL
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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 yrkes-
vägledare och som du skulle vilja under-
söka mer i grunden, finns möjligheten att 
börja forska. Att gå en forskarutbildning är 
stimulerande 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 tjänsten har för tidsbegräns-
ning, kan en forskarutbildning innebära 
två års studier till licentiatexamen eller 
fyra års studier till doktorsexamen. Om 
du vill arbeta inom universitetsvärlden är 
den längre utbildningen att rekommen-
dera, men det kan vara bra att veta att den 
kortare licentiatsutbildningen kvalificerar 
dig att söka till vidare studier mot dok-
torsexamen.  Som examinerad lärare eller 
studie- och yrkesvägledare finns det många 
olika områden som du kan beforska som t 
ex frågor inom allmändidaktik, ämnesdi-
daktik och pedagogik, men du har också 
möjlighet att påbörja en forskarutbildning 
inom något av dina ämnen.

Forskarutbildning
Behörighet
Lärarhögskolan bedriver ingen egen 
forskarutbildning, och kan därför inte ge 
något generellt svar på vilken behörig-
het som krävs för att bli antagen. Dessa 
utbildningar ligger istället ute på ett flertal 
institutioner vid Umeå universitet. Det kan 
vara viktigt att komma ihåg att din lärar- 
eller SYV-examen kan kräva komplette-
ring för behörighet. Så snart du överväger 
forskarutbildning, bör du därför ta reda på 
vilken behörighet som gäller inom det spe-
cifika 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 forsk-
ningsområde som du intresserar dig för. 

Forskarskola
Det har blivit allt vanligare att forskarut-
bildning sker inom ramen för en forskar-
skola. Att vara antagen i forskarskola inne-
bär att ingå in en större grupp doktorander 
som läser samma kurser och deltar i olika 
gemensamma aktiviteter som t ex forsk-
ningsinterat. Lärarhögskolan ansvarar för 
Forskarskolan inom det utbildningsveten-
skapliga området som i nuläget inkluderar 
tre kommuner och tretton olika institutio-
ner vid Umeå universitet. Du kan läsa mer 
om den på denna hemsida: 
www.lh.umu.se/forskning/forskarskola
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Lärarhögskolan
Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon 090-786 50 00
www.lh.umu.se
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Ytterligare information från  
Lärarhögskolan, Umeå universitet

Studier utomlands 
Inom ramen för dina studier vid Lärarhög-
skolan kan du läsa kurser, genomföra din 
VFU eller skriva examensarbetet utom-
lands. I programstrukturen som finns i den 
här broschyren kan du se inom vilka kurser 
som möjligheten ges. Om du skulle vilja 
genomföra någon annan del av utbild-
ningen utomlands kan du diskutera med 
Lärarhögskolans studeivägledare om vilka 
möjligheter som finns för just dig. Lärar-
högskolan har samarbeten med många 
universitet och skolor i ex. USA, Australien, 
Norge, Nya Zeeland och England.  
Läs mer på hemsidan: 
www.lh.umu.se/student/utlandsstudier/

Studieverkstaden och Studenthälsan
Inom universitet finns Studentcentrum,  
www.studentcentrum.umu.se, som arbetar 
med studiestöd på bred front. Även stu-
denthälsan ingår här. Studenthälsan finns 
för alla studenter vid Umeå universitet, 
oavsett studie- eller bostadsort och har 
fokus på hälsofrämjande och förebyggande 
arbete och är ett komplement till landsting-
ets hälso- och sjukvård.

Idrott och studier 
Idrotthögskolan samordnar all idrottsre-
laterad utbildning och forskning samt orga-
niserar samtliga elitidrottande studenter 
inom Umeå universitet. 
 Det finns mycket goda möjligheter att be-
driva idrott och studier vid såväl lärarpro-
gram som andra program vid Umeå univer-
sitet. Antingen du är på elitnivå och via 
avtal anpassar dina studier till din idrott 

eller befinner dig på lägre nivå idrottsligt 
sätt erbjuds fantastiska möjligheter för dig 
som vill studera och idrotta bland annat 
vid IKSU Sport - norra Europas största mo-
tions- och friskvårdsanläggning. Här finner 
du allt från gruppträning, gym, simhall till 
bollhallar, golf och klättervägg.
 Vid IKSU finns en mycket modern 
anläggning där stor del av studenterna har 
fysiska aktiviteter i såväl kurser som på sin 
fritid.

Röst och tal i lärarutbildningen
Lärarutbildningen vid Umeå universitet 
erbjuder sina studerande en unik chans till 
röstträning. Denna omfattning av förebyg-
gande röstvård finns ingen annanstans 
i landet. Rösten är ett av lärarens vikti-
gaste verktyg. Röstkvalitén påverkar hur 
eleverna tar in undervisning. Din röst kan 
fängsla och inspirera, men också frustrera 
och irritera. Med en god röstteknik och 
kunskap om rösten samt röstergonomi hål-
ler din röst längre och problem kan und-
vikas. Vid föreläsningar under termin fyra 
eller fem informerar någon av logopederna 
om hur rösten fungerar och likaså om vilka 
problem som kan uppstå och ger även tips 
på hur man kan träna sin röst. Röstöv-
ningar provas på i grupp och en introduk-
tion ges till hur man använder rösten på 
rätt sätt i olika situationer. Därefter följer 
en röstlaboration för att ge dig kunskap 
och förståelse för din egen röst och ditt 
eget tal. Ifall du har behov av hjälp med din 
röst eller ditt tal får du utan kostnad hjälp 
av någon av utbildningens två logopeder 
under hela din utbildning.


