
Ämneslärarprogrammet

- Inriktning mot gymnasiet 
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Ämnesstudier,:
120 h hp i förstaämnet och 90 hp i andraämnet:

• Idrott och hälsa, biologi
• Idrott och hälsa, engelska
• Idrott och hälsa, historia 
• Idrott och hälsa, matematik

• Matematik, biologi 
• Matematik, idrott och hälsa

• Musik, engelska
• Musik, matematik
• Musik, instrument och ensemble
• Musik, kör

• Samhällskunskap, engelska
• Samhällskunskap, historia
• Samhällskunskap, idrott och hälsa

• Svenska, engelska
• Svenska, historia
• Svenska, idrott och hälsa

Verksamhetsförlagd 
utbildning 30 hp

Utbildningsvetenskaplig
kärna 60 hp



Studiegång

Termin 1 Utbildningsvetenskaplig kärna (VFU 7,5 hp)

Termin 2 Ämne 1 (VFU 7,5 hp)

Termin 3 Ämne 1

Termin 4 Ämne 2

Termin 5 Ämne 1 (VFU 7,5 hp)

Termin 6 Ämne 1 och Ämne 2

Termin 7 Ämne 2

Termin 8 Utbildningsvetenskaplig kärna samt Ämne 2 inklusive ett 
självständigt arbete om 15 hp

Termin 9 Ämne 1 inklusive ett självständigt arbete om 15 hp

Termin 10 Utbildningsvetenskaplig kärna (VFU 7,5 hp)
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VFU – verksamhetsförlagd utbildning

Totalt 20 veckor av din utbildning 

– utbildningsvetenskapliga kärnan 

– undervisningsämnen 

Utdrag ur polisens belastningsregister krävs!
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Viktiga handlingar!

• Utbildningsplan

• Kursplan med litteraturlista

• Studiehandledning
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Behörighet

Varje kurs har ett behörighetskrav!

Behörigheten hittar du i kursplanen för respektive kurs.

Ha koll på kommande kursers behörighetskrav. 
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Kurslitteratur

• Introduktionen – Tala med tidigare studenter 

• Biblioteket  &  Campusbokhandeln 

• ”Dom kallar oss studenter” – Facebook 
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Vilka möjligheter finns det att studera 

utomlands under min utbildning? 

• Utbytesstudier

•

• Skriva uppsats i ett annat land

•

För mer information om de olika varianterna – sök 

”plugga utomlands” på oru.se 
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När kan jag studera utomlands?

Termin 1 Utbildningsvetenskaplig kärna (VFU 7,5 hp)

Termin 2 Ämne 1 (VFU)

Termin 3 Ämne 1 (VFU)

Termin 4 Ämne 2

Termin 5 Ämne 1 (VFU)  - möjlighet till utbytesstudier i vissa ämnen

Termin 6 Ämne 1 och Ämne 2

Termin 7 Ämne 2 - möjlighet till utbytesstudier i vissa ämnen

Termin 8 Utbildningsvetenskaplig kärna samt självständigt arbete i Ämne 2
Möjlighet till internationellt utbyte i vissa ämnen

Termin 9 Ämne 1 inklusive ett självständigt arbete om 15 hp

Termin 10 Utbildningsvetenskaplig kärna (VFU)
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Studievägledning

➢ Studieavbrott - När du vill sluta på programmet

➢ Studieuppehåll

➢ Studieplanering

➢ Vägledning (osäker på sitt program,  utbytesstudier etc.) 

Studievägledare har tystnadsplikt!

➢ Tillgodoräknanden ansöks via institutionen där man 

läser ämnet man önskar tillgodoräkna
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Programstudievägledning

Katarina Enberg, Lena Forsén och Susanne Sundquist

Lärarutbildningens kansli, Forumhuset våning 2

studievagledning.lararprogram@oru.se

Tfn: 019-30 30 00

oru.se / Lärarutbildningen
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Känner du tveksamhet efter en vecka 

eller två?

Då är det viktigt att du gör ett så kallat "Tidigt avbrott", 

om du vill ha möjlighet att söka utbildningen på nytt vid 

Örebro universitet. Om du genomfört några 

examinationer under denna period kan du endast 

komma "åter i mån av plats" vid ett avbrott. 

Har du frågor kring detta kontakta oss studievägledare!
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Sök i rätt tid för att säkerställa din platsgaranti.

• För att erhålla platsgaranti måste ni söka 

som programstudenter via antagning.se

• Information från antagningsenheten 

kommer via e-post i september
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Stöd under studietiden

➢ Funka 

➢ Campushälsan

➢ Universitetskyrkan 

➢ Universitetsbiblioteket – Lyktan 
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Välkommen till Lärarrummet  
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Här kan du  

hämta ditt 

Bokmärke och ditt 

universitetskort. 

Bemannat med 

intressanta 

personer 

1-11 september 

kl. 11-13, även 

via zoom 

Se schema:
På gång för 

lärarstudenter

https://www.oru.se/utbildning/lararutbildning/ny-lararstudent/

