
   Bilaga till utbildningsplan  
Lärarprogrammet 120-220 poäng 

 
 
Allmänt utbildningsområde 60p 
 
Fastställande av allmänt utbildningsområde 
Det allmänna utbildningsområdet är fastställd av sektionsnämnden för lärarutbildning den 
2002-05-24. 
 
1 Övergripande beskrivning 
Det allmänna utbildningsområdet, som är gemensamt för alla blivande lärare, har två 
innehållsliga kärnor; en som utgörs av för läraryrket centrala kunskapsområden och en som 
utgörs av tvärvetenskapliga ämnesstudier. De centrala kunskapsområdena sätter frågor om 
demokrati och värdegrund, socialisation, lärande, kommunikation, specialpedagogik, 
utbildningsverksamheternas samhällsuppdrag samt om ekologiska betingelser och biologisk 
mångfald i fokus. De tvärvetenskapliga ämnesstudierna behandlar dels frågor av 
tvärvetenskaplig karaktär i anslutning till inriktningarnas innehåll, dels tvärvetenskapliga 
frågor av mera lärargemensam karaktär. 
 
Allmänt utbildningsområde byggs upp av kurser inom pedagogik med didaktisk inriktning. 
Den verksamhetsförlagda delen av studierna inom allmänt utbildningsområde utgör 10 poäng 
och där ges möjlighet till lärande i arbetet samt utvecklar förmågan till reflektion. Allmänt 
utbildningsområde har till stora delar ett innehåll som är relevant oberoende av mot vilka 
verksamheter examen riktas. Vissa delkurser samt den verksamhetsförlagda utbildningen har 
anpassats till den verksamhet examen är riktad mot.  
 
2 Kurser inom allmänt utbildningsområde 
Pedagogik med didaktisk inriktning A, 01-20 poäng 
• Lärares uppdrag och arbete, 4 poäng 
• Utbildning och demokrati, 4 poäng 
• Kommunikation och lärande, 3 poäng 
• Pedagogik och didaktik som forskningsområde, 4 poäng 
• Pedagogik och didaktik i skolan I, 5 poäng 
 
Pedagogik med didaktisk inriktning B, 21-40 poäng 
• Ekologiskt hållbar framtid, 5 poäng 
• Pedagogik och didaktik i skolan II, 5 poäng 
• Specialpedagogik. Introduktion till det specialpedagogiska forsknings- och 

utbildningsområdet, 5 poäng 
• Valbar kurs, 5 poäng 
 
Pedagogik med didaktisk inriktning C I, 41-60 poäng 
(Alternativ då examensarbete 10 poäng skrivs inom allmänt utbildningsområde.) 
• Pedagogik som vetenskap, med inriktning mot didaktik, 5 poäng 
• Specialkurs, 5 poäng 
• Examensarbete, 10 poäng 
Pedagogik med didaktisk inriktning C II, 41-60 poäng 
(Alternativ då examensarbete 10 poäng skrivs inom inriktning eller som specialisering.) 
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• Pedagogik som vetenskap, med inriktning mot didaktik, 5 poäng 
• Valbar kurs, 5 poäng 
• Valbar kurs, 5 poäng 
• Valbar kurs, 5 poäng 
 
3 Struktur 
Studenter antagna till följande sökalternativ 
• Öppen ingång 
• Inriktning naturvetenskap  
• Inriktning matematik 
• Inriktning moderna främmande språk varianter engelska och franska 
• Inriktning specialpedagogik 
• Inriktning svenska 
startar studierna inom allmänt utbildningsområde med kursen Pedagogik med didaktisk 
inriktning A, 01-20 poäng och därefter startar inriktningsstudierna.  
 
Studenter antagna till följande sökalternativ 
• Inriktning idrott och hälsa 
• Inriktning moderna främmande språk variant tyska 
• Inriktning biologi, fysik eller kemi 
• Inriktning samhällskunskap 
startar studierna med vald inriktning och läser därefter kursen Pedagogik med didaktisk 
inriktning 01-20 poäng inom allmänt utbildningsområde.  
 
Studenter antagna till sökalternativ 
• Inriktning Musik 
startar studierna inom allmänt utbildningsområde Pedagogik med didaktisk inriktning 01-20 
poäng, efter inriktningsstudier om 40 poäng. Därefter läses delkurserna inom Pedagogik med 
didaktisk inriktning A, 01-20 poäng parallellt med de fortsatta inriktningsstudierna. Varje 
delkurs läses sammanhängande och samordnas med övriga studenters studier inom Pedagogik 
med didaktisk inriktning A. 
 
Pedagogik med didaktisk inriktning B, 21-40 poäng och C, 41-60 poäng tidsmässiga placering 
är beroende av den enskilde studentens studiegång inom lärarutbildningen.  
 
4 Verksamhetsförlagd utbildning 
Inom allmänt utbildningsområde är den verksamhetsförlagda utbildningen dels förlagd till 
kurs inom Pedagogik med didaktisk inriktning A, 01-20 poäng dels till kurs inom Pedagogik 
med didaktisk inriktning B, 21-40 poäng enligt nedan. 
 
Pedagogik med didaktisk inriktning A, 01-20 poäng 
Den verksamhetsförlagda delkursen Pedagogik och didaktik i skolan I 5 poäng löper parallellt 
med de övriga delkurserna enligt nedan modell. Varje ruta utgör en vecka och varje vecka 
betecknad x utgör en kursvecka.  
 
 
Delkurs 1: 4 poäng      Delkurs 2: 4 poäng Delkurs 3: 3 poäng Delkurs 4: 4 poäng 
x x x x   x  x x x  x x   x  x x  x x   
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Delkurs 5: 5 poäng 
    x   x       x x     x     
Skiss över struktur för delkursernas organisation. 
 
Innehållet under den verksamhetsförlagda utbildningen har sin utgångspunkt i de övriga 
delkursernas innehåll men skall också bidra till studentens möjlighet till lärande i arbetet, ge 
tillfälle att utveckla yrkeskunskapen och öva förmågan till reflektion samt utveckla 
förtrogenhetskunskap som samtal med barn, elever och föräldrar samt arbete i arbetslag. 
 
Pedagogik med didaktisk inriktning B, 21-40 poäng 
Den verksamhetsförlagda delkursen Pedagogik och didaktik i skolan II 5 poäng läggs ut under 
fem sammanhållande veckor. Utbildningen innebär möjlighet till lärande i arbetet, tillfälle att 
utveckla yrkeskunskapen och att öva förmågan till reflektion samt utvecklar 
förtrogenhetskunskap som samtal med barn, elever och föräldrar samt arbete i arbetslag. 
 
5 Examensarbete 
Examensarbete 10 poäng inom allmänt utbildningsområde kan göras enligt nedanstående tre 
alternativ:  
 
1 Pedagogik med didaktisk inriktning C 1, 41-60 poäng 
(Alternativ för studenter som valt att skriva examensarbete 10 poäng inom allmänt 
utbildningsområde.) 

• Pedagogik som vetenskap, med inriktning mot didaktik 5 poäng 
• Specialkurs 5 poäng 
• Examensarbete 10 poäng 

Kursen ger hörighet till forskarutbildning i Pedagogik vid Örebro universitet.  
 

2 Specialpedagogik C, 41-60 poäng 
(Alternativ för studenter som valt att skriva examensarbete inom specialpedagogik.) 

• Specialpedagogisk forskning, vetenskapsteoretiska och metodiska ansatser 5 poäng 
• Specialkurs 5 poäng 
• Examensarbete 10 poäng 

Kursen är ett alternativ inom allmänt utbildningsområde för de studenter som läst inriktning 
specialpedagogik eller på annat sätt skaffat sig motsvarande kompetens och som önskar 
skriva sitt examensarbete inom allmänt utbildningsområde. Kursen ger behörighet till 
forskarutbildning i Pedagogik vid Örebro universitet. 
 
3 Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning C, 41-60 poäng 
(Alternativ för studenter som valt att skriva examensarbete inom musik.) 
• Pedagogik som vetenskap, med inriktning mot didaktik 5 poäng 
• Specialkurs 5 poäng 
• Examensarbete 10 poäng 
Kursen är ett alternativ inom allmänt utbildningsområde för de studenter som läst inriktning 
musik eller på annat sätt skaffat sig motsvarande kompetens och som önskar skriva sitt 
examensarbete inom allmänt utbildningsområde. Kursen ger behörighet till forskarutbildning 
i Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning vid Örebro universitet. 
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Examensarbete 10 poäng kan skrivas såväl inom allmänt utbildningsområde som inom 
inriktning eller specialisering. Oavsett var studenten väljer att skriva sitt examensarbete är 
delkurs C:1 Pedagogik som vetenskap, med inriktning mot didaktik 5 poäng en obligatorisk 
kurs för samtliga studenter inom lärarutbildningen med undantag för de studenter som läser 
inriktning specialpedagogik. Dessa studenter läser kursen Specialpedagogik som vetenskap 
och metod 5 poäng. Delkurs C:1 skall alltid föregå delkursen Examensarbete 10 poäng. 
 
Examensarbetet kan med fördel knytas till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt inom 
samverkansskolområdena och/eller till institutionernas forskningsområden.  
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