
Studera till lärare  
och arbeta samtidigt!

Nu erbjuder Umeå universitet tillsammans med flera skolhuvudmän 
 en Arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL) med inriktning årskurs 4-6. 

Det innebär att du under 5 år studerar samtidigt som  
du förväntas arbeta på en skola.  

Det här får du som blir antagen och anställd
 ▶ 5 års utbildning med två sommarkurser 
 ▶ Möjlighet till lön under utbildningen 
 ▶ 50% arbete och 75% studier 
 ▶ Distansutbildning med fysiska träffar 
 ▶ Mentor som stöd på skolan
 ▶ Efter examen och med lärarlegitimation kan du söka  
en tillsvidareanställning som lärare 

Utbildningen och anställningen startar hösten 2021. Två 
dagar per vecka är utbildningsdagar med föreläsningar, 
seminarium, grupparbeten och självstudier. Övriga tre  
dagar är du schemalagd 50 procent på skola. Utbildning-
en innefattar två sommarkurser. 

Den arbetsintegrerade grundlärarutbildningen har samma 
innehåll som den ordinarie grundlärarutbildningen med 
inriktning årskurs 4-6. 

Utbildningen är på distans med några fysiska träffar per 
termin. Träffarna kommer i huvudsak att ske på den ort 
av Lycksele, Skellefteå och Umeå som ligger närmast dig. 
Vid några tillfällena kan gemensamma träffar anordnas på 
Umeå universitet.

När du söker utbildningen ska du samtidigt ansöka om an-
ställning hos den kommun du vill arbeta hos. Det är kom-

munen som avgör vem som får anställning. De kommuner 
som är med är: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Nordmaling, 
Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, 
Åsele, och Örnsköldsvik 

Ansökan och behörighet
För att vara behörig till utbildningen måste du uppfylla den 
grundläggande och särskilda behörigheten. Anmälan gör 
du på antagning.se under perioden 15 februari – 15 mars. 

Ansökan om anställning
För att få en av de tjänster som skapats måste du skicka in 
en ansökan om anställning till den/de kommuner du vill 
bli anställd hos under utbildningen. Kontaktuppgifter till 
skolhuvudmännen finns på hemsidan. 

Efter utbildningen 
Efter fullgjorda studier får du en grundlärarexamen för 
årskurs 4-6 och kan undervisa i ämnena svenska, engelska, 
matematik och i NO eller SO. 

Mer information 
www.umu.se/grundlararprogrammet4-6

Har du redan universitetspoäng?
Kolla då om det finns andra vägar till lärarutbildning här: 
www.lararutbildning.nu


