
Grundlärarprogrammet 

- inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3

- inriktning mot årskurs 4-6
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Läraryrket

Efterlängtade på arbetsmarknaden!

Utmanande

Stimulerande

Varierande

Roligt

Svårt

Komplext
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Progression inom lärarutbildningen



Den ämneskunnige läraren

Den ämneskunnige läraren har bred kunskap inom, och har

engagemang för, sina ämnen, både med utgångspunkt i hur

ämnena behandlas i skolan och hur de framställs i akademiska

discipliner. Läraren har därtill särskilt goda kunskaper i dom delar

som för yrket är mest centrala. Den ämneskunniga läraren ser

och förstår varje ämne både som en egen helhet och som en del

av ett större sammanhang och kan med detta som grund skapa

lärandesituationer som väcker elevers intresse och inbjuder till att

uppleva värdet av ämnet.
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Kunskap och engagemang - väcka intresse!

Ämnets delar, helhet och relation till andra 

ämnen och sammanhang.



Den ledande läraren

Den ledande läraren är trygg och tydlig och skapar ett klassrumsklimat som

präglas av gemenskap och trygghet. Läraren gör klassrummet till en plats där

elever med olika erfarenheter och förutsättningar kan mötas, lära och

utvecklas. I ledarskapet ingår att vara en inkännande och gränssättande vuxen,

att våga vara personlig och samtidigt veta gränserna för det privata. Likaså

ingår att, med eleverna i centrum, respektfullt och konstruktivt förebygga och

hantera konflikter. Den ledande läraren vet sitt uppdrags omfattning och

gränser och samverkar vid behov med andra professioner i och utanför skolan.

Den ledande läraren är intresserad och engagerad och skapar förutsättningar

för elevernas lärande, såväl individuellt som i grupp. Med trygghet och tydlighet

leder läraren undervisningen där alla elever ges möjlighet att utveckla insikter

och kunskaper och förståelse för sammanhang i omvärlden. Den ledande

läraren är medveten om sin roll för individ och samhälle och reflekterar över det

egna ledarskapets betydelse för elevers lärande och sociala utveckling.

2020-08-31 6

Trygg och tydlig. 

Personlig men inte privat – eleverna i centrum!

Skapar förutsättningar för elever med olika 

erfarenheter och förutsättningar att 

mötas, lära och utvecklas.



Den undervisningsskicklige läraren

Den undervisningsskicklige läraren skapar, och fångar upp, intresse

och nyfikenhet hos eleverna. Läraren har höga förväntningar och

engagerar eleverna i deras eget lärande. I undervisningen skapar

läraren förutsättningar för eleverna att lära tillsammans och av

varandra. Den undervisningsskicklige läraren uppmärksammar, följer

och använder elevernas arbete och tankegångar för att synliggöra och

vidareutveckla lärande. Läraren använder också elevernas kunskaper,

och sätt att lära, för att skapa nya lärandesituationer som anpassas till

ämnenas natur.

Den undervisningsskicklige läraren skapar och använder tydliga

lärandemål för att planera sin ämnesundervisning på sätt som möjliggör

för både läraren och eleverna att få syn på lärandet. Läraren utnyttjar

också de möjligheter som finns i den pedagogiska verksamheten för att

utforma varierade och stimulerande lärandesituationer.
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Har höga förväntningar och är lyhörd. 

Fångar eleverna och engagerar dem i deras 

eget lärande!

Använder elevernas idéer och arbete för att 

synliggöra och vidareutveckla lärande.



Den lärande läraren

Den lärande läraren har ett reflekterande och undersökande

förhållningssätt till sin egen undervisning och den pedagogiska

verksamheten i stort. Läraren drivs av en vilja att förstå och utveckla

undervisning och förutsättningar för lärande. Den lärande läraren har

en förmåga att identifiera och prioritera utvecklingsbehov, är öppen

för ny kunskap och kan använda denna på konstruktiva sätt för att

utveckla undervisningen. Läraren skapar även själv kunskap genom

att systematiskt undersöka, analysera och reflektera över både egna

och andras undervisningspraktiker.

Den lärarande läraren är medveten om sina styrkor och svagheter

och har förmåga att identifiera sitt behov av kompetensutveckling.

Läraren ser kontinuerligt lärande, såväl det egna som det kollegiala,

som en självklar del i sin yrkespraktik.
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Vill förstå och utveckla undervisning och den 

pedagogiska verksamheten i stort.

Undersöker och reflekterar såväl själv som 

tillsammans med kolleger.

Ser kontinuerligt lärande som en del av sin 

yrkespraktik.



2020-08-31

Grundlärarprogrammet 

- inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 240 hp, 4 år (F-3)

- inriktning årskurs 4-6, 240 hp, 4 år (4-6) 
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Verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU) 30 hp

Utbildningsvetenskaplig

kärna (UVK) 60 hp

F-3:

Ämnesstudier, totalt 150 hp:

• Matematik

• Svenska

• Engelska

• SO

• NO

• Teknik

4-6:

Ämnesstudier, totalt 150 hp:

• Matematik

• Svenska

• Engelska

• NO eller SO



Studiegång förskoleklass och åk 1-3

Studiegång Grundlärarprogrammet- f-3

Termin 1: Utbildningsvetenskaplig kärna (VFU 7,5 hp)

Termin 2: Svenska samt Praktisk naturvetenskap

Termin 3: Utbildningsvetenskaplig kärna och Engelska

Termin 4: Matematik (VFU 7,5 hp), Matematik F (3hp) och Svenska F (4,5 hp)

Termin 5: Svenska och Teknik (VFU 7,5 hp)

Termin 6: Utbildningsvetenskaplig kärna samt Samhällsorienterande ämnen

Termin 7: Ett självständigt arbete om 15 hp i något av ämnena svenska, matematik, 
engelska eller samhällsorienterande ämnen samt ytterligare en kurs i 
matematik.

Termin 8: Utbildningsvetenskaplig kärna (VFU 7,5 hp) samt ett självständigt arbete om
15 hp i något av ämnena matematik eller svenska
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https://www.oru.se/utbildning/lararutbildning/studiegangar/grundskollararprogrammet-1-3/


Studiegång åk 4-6   

Studiegång Grundlärarprogrammet-4-6

Termin 1: Utbildningsvetenskaplig kärna (VFU 7,5 hp)

Termin 2: Svenska och Engelska

Termin 3: Någon av kurserna:
• NO: Praktisk naturvetenskap och teknik
• SO: Samhällsorienterande ämnen

Termin 4: Matematik (VFU 7,5 hp) och Engelska

Termin 5: Utbildningsvetenskaplig kärna (VFU 7,5 hp) och Engelska

Termin 6: Utbildningsvetenskaplig kärna och Svenska

Termin 7: Ett självständigt arbete om 15 hp i något av ämnena svenska, matematik, 
engelska och samhällsorienterande ämnen, (beroende på val av kurs 
termin 2) samt en kurs i Matematik

Termin 8: Utbildningsvetenskaplig kärna (VFU) samt ett självständigt arbete om 15 
hp i något av ämnena matematik, svenska eller engelska.
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https://www.oru.se/utbildning/lararutbildning/studiegangar/grundlararprogrammet-4-6/


Behörighet

Varje kurs har ett behörighetskrav!

Behörigheten hittar du i kursplanen för respektive kurs.

Ha koll på kommande kursers behörighetskrav. 
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Viktiga handlingar!

• Utbildningsplan 

• Kursplan med litteraturlista

• Studiehandledning
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Kurslitteratur

Biblioteket  &  Campusbokhandeln 

”Dom kallar oss studenter” – facebook
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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 tex vård av barn, militär 

grundutbildning eller studentfackliga uppdrag
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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


Frågor från chatten
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Lycka till med dina studier!

2020-08-31 22

Är du intresserad av att delta i programråd, 

studentdialoger eller andra forum?

Har du funderingar över programmet som helhet? 

Tveka inte att höra av dig!

Karin Rudsberg (karin.rudsberg@oru.se)

Malin Hagström (malin.hagstrom@oru.se)

mailto:karin.rudsberg@oru.se
mailto:malin.hagstrom@oru.se

