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Välkommen till lärarutbildningarna!

Vi är glada att du har valt Stockholms universitet och hoppas att du blir nöjd
med din studietid hos oss. Du kommer att befinna dig i en professionell
utbildningsmiljö som dessutom är bland de främsta i Norden på
utbildningsvetenskaplig forskning.
 
När du är färdig med studierna kommer du att ha genomgått en gedigen
utbildning fylld av kunskap, erfarenhet och konkreta verktyg som gör dig väl
förberedd för yrket. Då väntar Sveriges största arbetsmarknad på dig!
 
Den här broschyren innehåller information om alla lärarutbildningar vid
Stockholms universitet.
 
Det finns mer att läsa på Lärarutbildningsportalen:
su.se/lärarutbildningar.

Clas Hätterstrand
Prorektor, ansvarig för lärarutbildningarna
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Lärarutbildningarna vid Stockholms
universitet
 

Vid Stockholms universitet utbildas ca 5000 lärarstudenter per år, här finns
Sveriges största lärarutbildning. Lärarutbildningarna finns samlade på de
institutioner som är ansvariga för de olika lärarprogrammen. Under din
utbildning kommer du att läsa kurser som ges vid olika institutioner, ibland
även med studenter som går fristående kurser eller andra program.

På Stockholms universitet kan du utbilda dig till:
• förskollärare
• grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem
• grundlärare F-3
• grundlärare 4-6
• ämneslärare 7-9
• ämneslärare gymnasiet
• speciallärare
• specialpedagog
• yrkeslärare
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Lärarutbildningarna består av tre
olika delar
 
Ämnesstudier och ämnesdidaktik
Innehåller kunskapsområden inom den skolverksamhet som du har valt
utbildning för. Du får goda ämneskunskaper samt konkreta pedagogiska och
didaktiska kompetenser.
 
Ämnesstudier ingår ej i Yrkeslärarprogrammet eller i Kompletterande
pedagogisk utbildning, KPU. Kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper
respektive fullföljda ämnesstudier krävs för antagning till dessa program.

 
Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK
Den utbildningsvetenskapliga kärnan är kursblock som är obligatoriska i alla
lärarutbildningar. Det är tre kurser, Skolan i samhället, Eleven i skolan och
Undervisning och utveckling som ger kompetens inom skolans historia,
utvärdering och utvecklingsarbete, bedömning och betygssättning, juridik,
retorik, utveckling, lärande och specialpedagogik, sociala relationer,
konflikthantering och ledarskap, ämnesdidaktik och läroplansteori,
forskningsmetodik och vetenskapsteori.
 
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU
Innebär att du gör en del av din utbildning ute på en förskola, skola eller
fritidshem och deltar i den pedagogiska verksamheten. Du deltar mer
självständigt i verksamheten allteftersom du får mer kunskap och erfarenhet
under utbildningens gång. Under VFU fokuserar du på lärarens yrkesroll,
undervisning och lärande samt den pedagogiska miljön. VFU planeras i dialog
mellan dig, din VFU-handledare och VFU kurslärare vid Stockholms
universitet.
 
Inom Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen genomförs verksamhets-
förlagda fältstudier (VFF), vilka ingår som en obligatorisk del i utbildningen
och organiseras av Specialpedagogiska institutionen. Dessa studier flätas
kontinuerligt in i de båda programmen och utgörs till exempel av att den
studerande tränar på samtalsmetodik och att göra observationer.
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VFU-placering – så går det till
Vid terminsstart registreras du på VFU-kurs enligt instruktioner från din
programansvariga institution. Efter registrering sker en matchning till en VFU-
placering i en kommun.
 
Matchning utgår från tre kriterier:

• Program och ämnesinriktning
• Platstillgång
• Restid
(beräknad efter aktuell adress i Ladok, för dig som har barn i förskola eller på
fritidshem kan restiden räknas utifrån den adressen - intyg behövs.)
 
Läs mer om VFU här: su.se/vfu.
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Kontaktuppgifter till
programansvariga institutioner
 
Din programansvariga institution hjälper dig om du har frågor kring din
utbildning, din studiegång, studievägledning, tillgodoräknande, studieuppehåll
och VFU.
 
Förskollärarprogrammet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, BUV
buv.su.se
Telefon: 08-1207 6347
E-post: studievagledare-fuff@buv.su.se
 
Grundlärarprogrammet
Inriktning fritidshem
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, BUV
buv.su.se
Telefon: 08-1207 6203
E-post: studievagledare-fria@buv.su.se
 
Inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
Institutionen för språkdidaktik, ISD
isd.su.se
Telefon: 08-1207 6741
E-post: studievagledare@isd.su.se
 
Inriktning årskurs 4-6
Institutionen för matematikämnets och
naturvetenskapsämnenas didaktik, MND
mnd.su.se
Telefon: 08-1207 6548
E-post: studievagledning@mnd.su.se
 
Ämneslärarprogrammet
Ingångsämnet avgör vilken programansvarig institution du tillhör.

Matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik
Institutionen för matematikämnets och
naturvetenskapsämnenas didaktik, MND
mnd.su.se
Telefon: 08-1207 6600
E-post: studievagledning@mnd.su.se
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Ämneslärarprogrammet
Ingångsämne språk
Institutionen för språkdidaktik, ISD
isd.su.se
Telefon: 08-1207 6657
E-post: studievagledare@isd.su.se

Ingångsämne historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap
Institutionen för de humanistiska och
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, HSD
su.se/hsd
Telefon: 08-16 41 68
E-post: studievagledning@hsd.su.se
 
Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU
Inom samhällsvetenskap och humaniora
Institutionen för de humanistiska och
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, HSD
su.se/hsd
Telefon: 08-16 41 68
E-post: studievagledning@hsd.su.se

Inom matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik
Institutionen för matematikämnets och
naturvetenskapsämnenas didaktik, MND
mnd.su.se
Telefon: 08-1207 6403
E-post: studievagledning@mnd.su.se
 
Yrkeslärarprogrammen
Institutionen för pedagogik och didaktik, IPD
edu.su.se
Telefon: 08-16 31 15
E-post: studievagledare@edu.su.se
 
Speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet
Specialpedagogiska institutionen
specped.su.se
Telefon: 08-1207 6433, 08-1207 6009
E-post: studievagledare@specped.su.se
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Kontaktuppgifter för vidareutbildning
 

Vidareutbildning av lärare, VAL
su.se/VAL
Telefon: 08-1207 6769
Telefontid: måndag och torsdag kl 9.00-11.00
E-post: val@su.se
 
Utländska lärares vidareutbildning, ULV
su.se/ULV
Telefon: 08- 1207 6535
Telefontid: tisdag och torsdag kl 10.00-12.00
E-post: ulv@su.se
 
Lärarlyftet
su.se/lararlyftet
E-post: lararlyftet@su.se
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Håll dig uppdaterad
 
Lärarutbildningsportalen
Lärarutbildningsportalen är en samlingsplats på webben för all information
som rör lärarutbildning vid Stockholms universitet. Har du frågor kring VFU,
internationella utbyten, forskning, vidareutbildning eller annat som är relevant
och aktuellt för dig som lärarstudent så besök su.se/lärarutbildningar.
 
Lärarutbildningens nyhetsbrev
Lärarutbildningen har ett eget nyhetsbrev med nyheter inom forskning och
utbildning med anknytning till skola och lärarutbildning. För prenumeration
skicka e-post till lararutbildningsnyheter@su.se.
 
Stockholms universitets studentkår
Stockholms universitets studentkår arbetar för en hög utbildningskvalitet och
ett rikare studentliv. Vid kåren arbetar två personer med fokus på
lärarstudenter: en samordnare som anordnar aktiviteter för lärarstudenter och
en studiebevakare som stöttar studentråden och säkerställer studentinflytande
i lärarutbildningarna.
 
För information om studiesociala aktiviteter för lärarstudenter kan du följa
Facebooksidan: facebook.com/LararstudentSU
 
Mer information om kårens verksamhet hittar du på sus.su.se och
sus.su.se/lararutbildning.
 
Universitetskonto och Mitt SU
Som ny student måste du aktivera ditt universitetskonto för att få tillgång till
Stockholms universitets alla IT-tjänster. Mer om universitetskontot och hur du
aktiverar det hittar du på su.se/aktivera.
 
Du hittar information om alla IT-tjänster för studenter och om Mitt SU på
su.se/studentsupport.
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Efter din lärarexamen
 

Lärar- och förskollärarlegitimation
När du har läst klart din lärarutbildning samt tagit ut din examen kan du
ansöka och få en lärarlegitimation genom Skolverket. Den visar vilken
behörighet man har, det vill säga vilka skolformer, årskurser och ämnen som
man får undervisa och sätta betyg i. Alla lärare, med vissa undantag som
lärare i yrkesämnen och modersmål, måste ha en lärarlegitimation. För
yrkeslärare och lärare i modersmål ger en legitimation förtur vid anställning.
Mer om legitimationerna och hur du ansöker hittar du på skolverket.se.
 
Kompetensutveckling
Vill du utvecklas vidare i din roll som lärare eller förskollärare? Då är du alltid
varmt välkommen tillbaka till Stockholms universitet. Vi erbjuder kompetens-
utveckling både som kurser och program. Till exempel kan du läsa vidare till
speciallärare eller specialpedagog. Du kan även bredda din utbildning genom
att läsa ytterligare ämnen. Mer information hittar du på
su.se/lärarutbildningar/lärare.
 
Karriär
Som utbildad lärare kan du välja många olika vägar både inom och utanför
skolan. Inom skolan kan du arbeta med skolutveckling, bli förstelärare, lektor
eller rektor. Du kan även arbeta med utbildning av lärare och forskning
kopplad till skolan. Vill du arbeta utomlands kan du bli lärare på en svensk
skola i ett annat land.
 
En ljus framtid
Lärare är ett framtidsyrke och du kommer att få en stor valfrihet att välja
arbetsplats när du söker jobb. Utexaminerade förskollärare och lärare
kommer att vara eftertraktade i hela landet. Information om lediga lärarjobb
hittar du på arbetsformedlingen.se.

Du kan göra skillnad och bli viktig för andra

En lärarutbildning ger dig
- ett kreativ och fritt yrke
- en bra ledarkompetens
- en tydlig yrkesroll
- ett arbete med fokus på din egen och andras utveckling
- möjligheter att arbeta internationellt
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facebook.com/stockholmsuniversitet

instagram.com/stockholmuniversity

twitter.com/stockholms_univ

youtube.com/Stockholmsuniv

linkedin.com/company/166164

Kontaktuppgifter
Stockholms universitet

su.se
su.se/lärarutbildningar

Postadress:
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

Besöksadress:
Universitetsvägen 10 A

Telefon växel:
08-16 20 00

Infocenter:
info@su.se

Examensfrågor:
examen@su.se

Lärarlegitimation:
lararlegitimation@su.se
skolverket.se

Produktion: Kommunikationssektionen, Områdeskansliet för humanvetenskap, 2017
Foto: Eva Dalin. Tryckeri: AJ E-Print AB
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Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet
 

su.se/lärarutbildningar


