
Uppdaterad 190107

Specialpedagog och 
speciallärarprogram Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6
Speciallärarprogrammet specialisering 
språk, läs och skriv  90 hp 4.5hp VFU    

Ingen VFU 1 vecka VFU (1,5hp) 
Placeras hos behörig 
specialpedagog/  
speciallärare i 
verksamhet utifrån 
studentens 
grundutbildning. 
VFU görs på annan 
arbetsplats.

1 vecka VFU (1,5hp) 
Placeras hos behörig 
speciallärare i 
verksamhet utifrån 
studentens 
grundutbildning. Fokus 
på språk-, läs-, och 
skrivutredning. VFU kan 
göras på egen 
arbetsplats.

1 vecka VFU (1,5hp) 
Placeras hos behörig 
speciallärare i 
verksamhet utifrån 
studentens 
grundutbildning. Fokus 
på språk-, läs-, och 
skrivutredning. VFU 
kan göras på egen 
arbetsplats.

Ingen VFU Ingen VFU

Kurskod SP118S SP118S SP255S SP255S

Speciallärarprogrammet specialisering 
matematikutveckling 90 hp 4.5hp VFU

Ingen VFU 1 vecka VFU (1,5hp) 
Placeras hos behörig 
specialpedagog/  
speciallärare i 
verksamhet utifrån 
studentens 
grundutbildning. 
VFU görs på annan 
arbetsplats.

1 vecka VFU (1,5hp)  
Placeras hos behörig 
speciallärare i 
verksamhet utifrån 
studentens 
grundutbildning. Fokus 
på 
matematikutveckling. 
VFU görs på 
egen/annan 
arbetsplats.

1 vecka VFU (1,5hp)  
Placeras hos behörig 
speciallärare i 
verksamhet utifrån 
studentens 
grundutbildning. Fokus 
på 
matematikutveckling. 
VFU kan göras på 
egen/annan 
arbetsplats.

Ingen VFU Ingen VFU

SP118S SP118S SP265S SP265S

Speciallärarprogrammet specialisering 
utvecklingsstörning - 90 hp                         
1.5hp VFU                                             Placeras 
hos behörig speciallärare (om det finns 
tillgängligt)                

Ingen VFU 1 vecka VFU (1,5hp) 
Placeras hos behörig 
specialpedagog/  
speciallärare i 
verksamhet utifrån 
studentens 
grundutbildning. 
VFU görs på annan 
arbetsplats.

Ingen VFU Ingen VFU Ingen VFU Ingen VFU

SP118S SP118S SP275S SP275S

Specialpedagogprogrammet 
90 hp 4.5hp VFU

Ingen VFU 1 vecka VFU (1,5hp) 
Placeras hos behörig 
specialpedagog/  
speciallärare i 
verksamhet utifrån 
studentens 
grundutbildning. 
VFU görs på annan 
arbetsplats.

1 vecka VFU (1,5hp) 
Placeras hos behörig 
specialpedagog i 
verksamhet utifrån 
studentens 
grundutbildning. Fokus 
på handledning/     
skolutveckling. VFU 
görs på egen/ annan 
arbetsplats.

1 vecka VFU (1,5hp) 
Placeras hos behörig 
specialpedagog i 
verksamhet utifrån 
studentens 
grundutbildning. Fokus 
på handledning/     
skolutveckling. VFU 
görs på egen 
arbetsplats.

Ingen VFU Ingen VFU

Kurskod SP118S SP118S SP209S SP209S

När det gäller grundbehörighet så kontakta Skolverket. Exempelvis kan förskollärare med specialpedagogexamen  handleda och arbeta med skolutveckling i alla skolformer, 
men blir inte behörig i att undervisa elever annat än i förskolan.
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