
 
 
Till dig som är antagen till  
 
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan, (300 hp) 
vid Högskolan Dalarna 
 
Välkommen till Ämneslärarprogrammet vid Högskolan Dalarna! Det gläder oss att du sökt dig till 
lärarutbildningen hos oss. Den svenska skolan behöver många nya, engagerade och skickliga lärare. Vi 
hoppas att du kommer att trivas med dina studier och finna utbildningen intressant och givande. Terminen 
inleds med två obligatoriska introduktionsdagar i Falun den 3 och 4 september med program- och 
kursstart.  

 

Obligatorisk programstart med introduktionsdagar i Falun.  
3–4 sept. (eller 3–5 sept.) 
För att påbörja Ämneslärarprogrammet måste du närvara vid programstarten i Falun. Program-
introduktionen startar den 3 september klockan 10.00 i Föreläsningssal 6/F106 vid Högskolans campus på 
Lugnet i Falun. Men redan klockan 08.30 är du välkommen att delta i Högskolans allmänna 
välkomstceremoni i Lugnetkyrkan, som ligger i anslutning campus.  
 
Om du inte finns med vid uppropet kommer din plats att erbjudas till en annan sökande.1 Om du av någon 
anledning har ändrat dina studieplaner och inte tänker påbörja utbildningen är det viktigt att du stryker 
din plats på www.antagning.se. Har du hunnit registrera dig men inte vill ha din plats kontaktar du 
lärarutbildningens studieadministratör Marie Edqvist, med@du.se, så kan hon stryka dig. Vi hoppas 
givetvis att du kommer! 
 
Introduktionsdagarna är uppdelade mellan program och ämnen. Vid programintroduktionen (3 sept.) går 
vi igenom utbildningens struktur, programmets kurser och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Ni får 
också en introduktion till vår lärplattform Learn och Adobe Connect, som är vår mötesportal där det mesta 
av undervisningen sker. Ämnena tar vid under dag 2 (4 sept.) och i vissa fall dag 3 (5 sept.) för sin egen 
introduktion till ämnet och terminens första kurs. 
 
Längst ner i detta brev finns ett program för respektive ämne! 

 

Checklista för antagning och registrering  
För att kunna påbörja studierna är det framför allt följande fyra punkter som det är viktigt att du känner till 
inför programstarten. 

 
1. Tacka ja!  

Senast den 27 juli ska du tacka ja till utbildningen på www.antagning.se.    

2. Användarkonto.  
När du tackat ja till utbildningen ska skapa ett användarkonto (elektronisk identitet) om du inte redan har 
ett sådan. När du ges möjlighet att aktivera ditt användarkonto behöver du kunna legitimera dig. 

                                                           
1 Vid sjukdom behöver du lämna ett läkarintyg. 

http://www.antagning.se/
mailto:med@du.se
http://www.antagning.se/


 Gå till activate.du.se och använd identiteten du fick på antagning.se för att legitimera dig. 
 Du kan också använda eduID. Har du inte eduID ännu? Gå till eduid.se och skaffa dig ett så är du 

redo! Gå sedan till activate.du.se och använd eduID. Observera att du behöver ett bekräftat eduID 

så var noga med att fullfölja hela processen. 
 Fungerar inget av detta, tag kontakt med helpdesk via support@du.se (Hjälp och stöd) 

3. Registrera dig! 
För att få studiemedel och för att kunna arbeta fullt ut i vår lärplattform Learn måste du vara registrerad 

på kurser och program. Mellan den 20 augusti och 2 september är webben öppen för registrering. 

Information om registrering finns på följande sida: Mer information om registrering. Du registrerar dig via 

www.student.ladok.se. 

4. Delta på introduktionsdagarna/programstarten! 

För att behålla din studieplats på Ämneslärarprogrammet är det obligatoriskt att delta på 

introduktionsdagarna i Falun den 3–4 (el. 5) september.   

 
Mer information om utbildningen 
 
Programstruktur, schema, kursplan, litteratur, m.m. 
Viss övergripande information om Ämneslärarprogrammet hittar du på programmets webbplats. 

Programmet har också en sida på lärplattformen Learn. Schema, litteratur och annan information om de 

kurser du ska läsa hittar du i respektive kursrum i Learn. För att få full tillgång till program- och kursrum i 

Learn måste du vara registrerad på programmets första kurs (se ovan). Innan du är registrerad kan du även 

gå in som gäst i den första kursens kursrum. Länkar till din första kurs finns nedan i schemat för 

introduktionsdagarna.   

Den första terminen pågår mellan den 3 september och den 20 januari. I vissa ämnen läser man en kurs i 

taget, andra ämnen läser man flera delkurser parallellt.  

Att studera via nätet 
Tanken med nätbaserade studier är att du ska kunna studera så mycket som möjligt från din hemort och 

slippa pendla till campus i Falun. All utbildning inom programmet sker i realtid och föreläsningar och 

seminarier sker därför på dagtid (även om någon föreläsning kan ses inspelad). Du får ett schema som 

varierar mellan olika dagar och veckor på samma sätt som när man läser en campusförlagd utbildning. I de 

flesta kurser förekommer obligatoriska campusdagar i Falun. Antalet varierar från kurs till kurs, men i regel 

rör det sig om 1 – 2 tillfällen om 2 – 3 dagar per termin. 

Mer information om att studera via nätet finns på http://www.du.se/sv/hjalp/connect/. Själva 

samtalsrummen i Connect ligger under fliken Samtal högst upp på startsidan www.du.se. Nyfiken på hur 

det fungerar? Kika in i ”Supportcafé" (rummet högst upp i listan) där du kan småprata med personal från 

NGL-centrum eller studenter som är uppkopplade och t.ex. testa så allt fungerar.  

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
Delar av Ämneslärarutbildningen sker vid en skola i regionen. Bor du utanför Dalarnas län har du möjlighet 

att önska en VFU-skola i dina hemtrakter, men vi kan aldrig garantera att det finns en plats. Om det inte 

går att ordna, erbjuds du VFU i Dalarna. Vi samarbetar med dig kring din placering för att hitta en så bra 
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lösning som möjligt oavsett var du bor.  Du kommer att få information om VFU i samband med 

programstarten. 

Kan du bo utomlands och läsa Ämneslärarprogrammet?  
Ämneslärarutbildningen leder till en svensk lärarexamen. Därför måste också, som regel, den 

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genomföras i en skola i Sverige. Även om vi är positiva till att du 

förlägger studierna till ett annat land någon gång under utbildningen, är det inte möjligt att genomföra 

utbildningen om du stadigvarande är bosatt utomlands. Ämneslärarutbildningen förutsätter utöver de 

obligatoriska campusdagarna, regelbunden kontakt med VFU-skolan i form av verksamhetsförlagd 

utbildning, fältdagar och andra individuella kontinuerliga kontakter med skolan.  

Heltidsstudier 
Tänk på att Ämneslärarutbildning är en nätbaserad utbildning med 100 procents studietakt. Det innebär 

heltidsstudier motsvarande en arbetsvecka på cirka 40 timmar. Därvidlag råder ingen skillnad mellan 

utbildningen på campus eller via nätet. Den flexibilitet som nätbaserade studier erbjuder handlar mer om 

plats än om tid Utbildningen är inte utformad eller anpassad för att kombineras med arbete eller andra 

åtaganden.   

Tillgodoräkning av tidigare studier 

Om du tidigare har läst kurser på högskolenivå som motsvarar någon kurs inom Ämneslärar-

programmet har du möjlighet att ansöka om tillgodoräkning. På Högskolan Dalarnas webb, under 

Utbildning/Under studierna, finns denna webbsida med information om tillgodoräknanden samt den 

blankett som behöver laddas ner och fyllas i för ansökan. När ett beslut om tillgodoräkning fattats får 

du en kopia av beslutet hemskickat. 

 

Dalarnas studentkår 

Information från Dalarnas studentkår finns på   http://www.dalastudent.se. Studentkåren arbetar 

med att tillvarata studenternas intressen och ordnar även sociala aktiviteter, exempelvis vid 

programstart.  

 

Övernattning i Falun 
Många av er kommer att behöva övernatta i Falun. Ni kan få tips via Turistbyrån, www.visitdalarna.se. 
Scandic hotell ligger alldeles vid campus och det är gångavstånd till Vandrarhemmet Falu Fängelse. 
Det finns också ett relativt stort utbud på Airbnb.  
 
 
Välkommen till programstarten i Falun den 3 september! Nedan schema för programstarten och 

information från respektive ämnesinriktning.  

Göran Morén, gmo@du.se 

Programansvarig 

 

P.S. Missa inte att tacka ja och registrera dig innan du tar dig till Falun. Se checklistan ovan.  
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Schema för program- och kursstart 

Innan du kommer till uppropet vid Högskolan Dalarna är det viktigt att du har registrerat dig på 

den första kursen. 

Måndag 3 september 

 

08.30  Högskolans välkomstceremoni i Lugnetkyrkans lokaler 

10.00–16.00  Programstart i Föreläsningssal 6 (huvudentrén, sedan ingång F) med lunch- och fikapauser 

vid lämpliga tider. 

 

Tisdag den 4 september och (i förekommande fall) onsdag den 5 september  

Obligatoriska kursstarter, en eller två dagars introduktion beroende på ämne. Se tider och lokaler för 

respektive ämne nedan. Länkarna under ämnesnamnen leder till kursrummet på hemsidan och där finns 

också en länk så du kan besöka kursrummet i Learn (som gäst innan du registrerats) med mer information 

om utbildningens första kurs. Kursrummet byggs upp successivt fram till kursstarten.  

 

Engelska 

http://www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kurs/?code=EN1103 
 

Tisdag den 4 september 

10.15–12.00 lokal: A046. Gemensam för alla språk.  

13.00–14.30 lokal: A406 

15.30–17.00 lokaler: Black Jim, Gässlingen, Herr Arne (uppdelning sker på plats) 
Onsdag den 5 september 

08.00–12.00 lokaler: Black Jim, Gässlingen, Herr Arne (uppdelning sker på plats) 
 
 

Franska 

http://www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kurs/?code=FR1087 
 

Tisdag den 4 september 

10.15–12.00 lokal: A046. Gemensam för alla språk.  

13.00–15.00 lokal: C220 
 

http://www.du.se/globalassets/global/kontakt/kartor/lugnet-hyttan-karta.pdf
http://www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kurs/?code=EN1103
http://www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kurs/?code=FR1087


 
 

Spanska 

http://www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kurs/?code=SP1046 
 

Tisdag den 4 september 

10.15–12.00 lokal: A046. Gemensam för alla språk.  

13.00–15.00 lokal: C335 
 

 

Tyska 

http://www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kurs/?code=TY1053 
 

Tisdag den 4 september 

10.15–12.00 lokal: A046. Gemensam för alla språk.  

13.00–15.00 lokal: C206 
 
 

Kinesiska 

http://www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kurs/?code=KI1048 
 

Tisdag den 4 september 

10.15–12.00 lokal: A046. Gemensam för alla språk.  

13.00–16.00 lokal: A120 (Ljungbergsrummet) 
 
 

Svenska 

http://www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kurs/?code=SV1028 
 

Tisdag den 4 september 

09.00–16.30 lokal: A307 
Onsdag den 5 september 

08.30–15.00 lokal: C227 
 
 

Bild 

http://www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kurs/?code=BP1046  
 

Tisdag den 4 september 

09.00 –16.00 lokal: A345 

[Bildämnet har ytterligare tre tillfällen på campus under HT-18] 
 
 

Religion 

http://www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kurs/?code=RK1070 
 

Tisdag den 4 september 

08.30–15.00 lokal E151 (Föreläsningssal 1) 

http://www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kurs/?code=SP1046
http://www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kurs/?code=TY1053
http://www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kurs/?code=KI1048
http://www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kurs/?code=SV1028
http://www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kurs/?code=BP1046
http://www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kurs/?code=RK1070


 
 

 

 

Idrott och hälsa 

http://www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kurs/?code=IH1120 
 

Tisdag den 4 september 
09.00–17.00 lokal: [dagen  startar i] Gymnastiksalen 

Onsdag 5 september 
08.30–15.00 lokal: [dagen startar i] C319 
 

 
 
Än en gång välkommen till lärarutbildningen! 
En sista påminnelse om registrering och att tacka ja!  

 

Göran Morén, gmo@du.se  

Programansvarig 

http://www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kurs/?code=IH1120
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