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Programintroduktion 31 aug 2020 

Välkommen!
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Grattis till ert  
yrkesval! 
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Att studera till förskollärare innebär 

att vara i utbildning om utbildning

Ledarskap

Ämneskunskaper

Pedagogisk/ 

didaktisk 

kompetens

Några ledord:

• Vetenskaplig grund – beprövad erfarenhet    

• Omsorg och trygghet

• Lek, utveckling, undervisning och lärande

Den lärande 

förskolläraren 
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Förskolepedagogik, 

120 hp

Utbildnings-
vetenskaplig 

kärna, 

60 hp

Verksamhets-
förlagd

utbildning, 

30 hp

Förskollärarprogrammet 

210 hp, 3,5 år

Studier om hur barn 

utvecklas, lär och 

upptäcker världen

Utbildningen förlagd på 

en förskola

Din yrkespedagogiska 

kompetens
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Studiegång Förskollärarprogrammet
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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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VFU – verksamhetsförlagd utbildning

Totalt 20 veckor av din utbildning 

– utbildningsvetenskaplig kärna 

– förskolepedagogik

Utdrag ur polisens belastningsregister krävs!
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Viktiga handlingar! 

• Utbildningsplan

• Kursplan med litteraturlista

• Studiehandledning
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Kurslitteratur

• Biblioteket  &  Campusbokhandeln 

• ”Dom kallar oss studenter” – Facebook 

• Introduktionen – prata med tidigare studenter

9



Hur pluggar du?

• 40-timmars vecka

• Skaffa litteratur i god tid

• Plugga tillsammans/ensam

Stöd under studietiden

• LYKTAN- Akademiskt skrivcentrum mm

• FUNKA – stöd för dig med funktionsvariation

• Campushälsan
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Studieavbrott och studieuppehåll

• Studieavbrott

• När du vill sluta på programmet

• Återuppta studierna – möjligt i mån av plats

• Studieuppehåll med platsgaranti

• När du behöver en paus i studierna

• Särskilda skäl krävs: sociala, medicinska eller andra 

särskilda omständigheter t.ex. vård av barn, militär 

grundutbildning eller studentfackliga uppdrag
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Vilka möjligheter finns det att studera 

utomlands under utbildningen? 

• Skriva examensarbete i ett annat land

• stipendier för insamlande av material inför 

examensarbetet finns att söka

• För mer information om de olika varianterna – sök 

”plugga utomlands” på oru.se 
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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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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

Se schema:
På gång för 

lärarstudenter

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


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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mailto:studievagledning.lararprogram@oru.se
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Lycka till med dina 
studier!


