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Till dig som blivit antagen till Grundlärarprogrammet, 240 hp! 
 

 

Varmt välkommen till Grundlärarprogrammet vid Högskolan Dalarna! Det gläder oss att du sökt 

lärarutbildningen hos oss! Den svenska skolan behöver många nya, engagerade och skickliga 

lärare. Vi hoppas att du kommer att trivas med studierna och tycka att utbildningen är intressant 

och givande. Terminen inleds med tre obligatoriska introduktionsdagar i Falun den 2-4 

september med både programstart och kursintroduktion till den första kursen i programmet.  

Program/kursintroduktion 2-4 september 

För att påbörja Grundlärarprogrammet måste du närvara vid introduktionsdagarna som startar 

den 2 september klockan 10.00 i föreläsningssal 2 i stora byggnaden på campus Lugnet i 

Falun. Men redan klockan 8.30 är du välkommen att delta i högskolans officiella 

välkomstceremoni som sker i Lugnetkyrkan precis i anslutning till campus. 

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 och inte vill 

ha din plats kontaktar du lärarutbildningens studieadministratör Marie Edqvist med@du.se så fort 

som möjligt så kan hon stryka dig. 

Vid programintroduktionen går vi igenom utbildningens struktur, programmets kurser och 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den första dagen innehåller också en introduktion till vår 

lärplattform Learn samt Adobe Connect som är vår mötesportal för samtal och undervisning via 

nätet. Dag två startar den första kursen som du ska läsa under höstterminen. 

Ett program för introduktionsdagarna finns sist i detta brev! 

Checklista för antagning och registrering 

1. Tacka ja! 

Senast den 26 juli ska du tacka ja till utbildningen på www.antagning.se   

 

2. Skaffa ett användarkonto!  
När du har tackat ja till studier vid Högskolan Dalarna, skapar du ett användarkonto (en 

elektronisk identitet) om du inte redan har en sådan. Gå till activate.du.se och använd 

identiteten du fick på antagning.se för att legitimera dig och skapa ett användarkonto för 

Högskolan Dalarna. Du kan också använda eduID. Då går man till eduid.se och fullföljer 

hela processen tills du har ett bekräftat ID där och sedan tillbaka till activate.du.se. 

Fungerar inget av detta, kontakta helpdesk via support@du.se 

3. Registrera dig på kurs 

För att få studiemedel och för att kunna arbeta fullt ut i vår lärplattform Learn, måste du 

vara registrerad på kurser och program. Registreringen är öppen mellan den 19 augusti 

http://www.antagning.se/
mailto:med@du.se
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http://activate.du.se/
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och den 1 september och du registrerar dig på www.student.ladok.se . Mer information 

inför studiestarten finns på följande sida: https://www.du.se/sv/Utbildning/ny-

student/mars-april/  

Mer information om utbildningen 

Schema, kursplan och litteratur 

All information som rör utbildningen och de olika kurserna du ska läsa kommer att finnas 

tillgängligt i vår lärplattform Learn antingen i programrummet eller i kursrummet. Innan du är 

registrerad kommer du åt delar av programmets information på 

http://www.du.se/sv/Utbildning/vara-utbildningar/Undervisning/ Innan du är registrerad kan du 

även gå in som gäst i programmets första kurs Skolväsendets historia och samhällsuppdrag 

(kurskod PG1053). Om du letar rätt på kursen på www.du.se kan du klicka på länken till höger 

på sidan så kommer du vidare till kursrummet i Learn. För att få full tillgång till programmet 

måste du vara registrerad på programmets första kurs, se ovan. Den första terminen pågår mellan 

den 2 september och den 19 januari.   

Att studera på campus och via nätet 

Höstens antagning till grundlärarprogrammet är annonserad som campusbaserad, men det finns 

möjligheter för dig som vill läsa delar av utbildningen via nätet att göra det. Du anmäler 

önskemål om studieform när vi ses på programstarten. Under din utbildningstid kommer du att 

utnyttja både våra lokaler på campus och de möjligheter som nätbaserade plattformar erbjuder. 

Du kommer således att bli van vid att använda dig av inspelade föreläsningar, lämna in olika 

skrivuppgifter, kommunicera med studiekamrater via nätet, oavsett studieform. Vårt mål är att 

erbjuda en så bra och ändamålsenlig utbildning som möjligt. All utbildning inom programmet 

sker på dagtid mellan kl. 8 och 17.00. Föreläsningar sker live men spelas oftast in och kan ses i 

efterhand medan seminarietillfällena är obligatoriska och kräver närvaro, antingen på campus 

eller via nätet. Du får ett schema där den bundna undervisningen varierar lite mellan veckorna 

och där du mellan föreläsningar och seminarier har eget arbete eller grupparbeten att göra.   

 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen koncentreras till särskilt utvalda partnerskolor i   

Dalaregionen. Partnerskolor är utvalda grundskolor med yrkesskickliga och erfarna lärare som 

har utbildning i att handleda studerande i grundlärarutbildningen. Du kommer att vara knuten 

till samma partnerskola under hela din utbildning. I samband med programstarten kommer du 

att få ytterligare information om den verksamhetsförlagda utbildningen. Då kommer du också 

att få tillfälle att önska vilken partnerskola som du vill bli placerad på. Högskolan förbehåller 

sig dock rätten att bestämma placeringen. Vi rekommenderar att du redan nu går in och läser om 

de skolor som du kan välja mellan. Information om skolorna finns på 

http://www.du.se/sv/Utbildning/Program/grundlararprogrammet-grundskolans-arskurs-

46/partnerskolor/ Redan under hösten kommer du att besöka VFU-skolan under två 

introduktionsdagar. Då får du möjlighet att lära känna verksamheten och pedagogerna. Till våren 

2020 blir det sedan på samma skola du genomför den första perioden av den 

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) under 5 veckor.  

http://www.student.ladok.se/
https://www.du.se/sv/Utbildning/ny-student/mars-april/
https://www.du.se/sv/Utbildning/ny-student/mars-april/
http://www.du.se/sv/Utbildning/vara-utbildningar/Undervisning/
http://www.du.se/sv/Utbildning/Program/grundlararprogrammet-grundskolans-arskurs-46/partnerskolor/
http://www.du.se/sv/Utbildning/Program/grundlararprogrammet-grundskolans-arskurs-46/partnerskolor/
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Under de kurser som inte innehåller VFU, genomförs ofta fältdagar på VFU-skolan. Fältdagar är 

obligatoriska och syftar till att knyta ihop ämnesstudierna med den verksamhet som du senare 

kommer att arbeta inom. 

Kan du bo utomlands och läsa Grundlärarprogrammet?  

Grundlärarutbildningen leder till en svensk lärarexamen. Därför måste också den 

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genomföras i en grundskola eller förskoleklass 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. Grundlärarutbildningen förutsätter regelbunden kontakt med VFU-skolan i form av 

fältdagar, verksamhetsförlagd utbildning och andra individuella kontakter med skolan. Redan 

första terminen knyts du till en VFU-skola, som du kommer att ha kontinuerlig kontakt med 

under hela utbildningen.   

 

Heltidsstudier 

Tänk på att Grundlärarutbildning är en utbildning med 100 procents studietakt. Det innebär 

heltidsstudier motsvarande en arbetsvecka på cirka 40 timmar. Även om antalet schemalagda 

undervisningstimmar per vecka inte är så stort kräver uppgifter enskilt och i grupp samt eget 

läsande att du planerar in tid för detta. Möjligheten att delta i en nätbaserad grupp under delar av 

utbildningen erbjuder stor flexibilitet men studierna är inte utformade för att kombineras med 

arbete.   

Tillgodoräkning av tidigare studier 

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

Grundlärarprogrammet har du möjlighet att ansöka om tillgodoräkning. På Högskolan 

Dalarnas webbsida http://www.du.se/sv/Utbildning/under-studierna/tillgodoraknade/  finns en 

blankett att ladda ner 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  Där kan du se 

vilka aktiviteter som ordnas i samband med programstarten. 

  

http://www.du.se/sv/Utbildning/under-studierna/tillgodoraknade/
http://www.dalastudent.se/
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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 programmet och den första kursen PG1053. 

Måndag 2 september 

08.30  Högskolans välkomstceremoni i Lugnetkyrkans lokaler, Campus Falun 

10.15  Programstart  Fö 2, stora huset på Campus Falun   

12.00     Lunch                        

13.00  Programstart forts  C239 prel (Dagen slutar senast 15.30)     

Kåraktiviteter (frivilligt) http://www.dalastudent.se   

Tisdag den 3 september 

08.30     Kursintroduktion ”Skolväsendets historia och samhällsuppdrag” PG1053   Fö 5 

10.00     Seminarium. Första mötet i seminariegruppen                                                                            
               (Indelning och lokaler meddelas på plats)  
11.45     Lunch 

13.00     Värdegrundsarbete i skolan       Fö 5 

14.00     Värdegrundsarbete/ VFU-information  C339/C337 

Onsdag 4 september 

8.45    Studiegruppsarbete 

10.00-12.00 Skolans värdegrund    Fö 6 

13.00-14.00 Seminarium   C 239 

14.15 – 15.00 Frågestund   C 239    

Välkommen till lärarutbildningen! 
Än en gång välkommen till Högskolan Dalarna och lärarutbildningen! Vi ska göra allt vi kan för 

att bidra till att din tid hos oss blir lärorik, stimulerande och personligt utvecklande! Vid 

ytterligare frågor kontakta: 

Programansvarig       Programadministratör Studie- och karriärrådgivning 

Kerstin Ahlberg       Marie Edqvist   studievagledning@du.se  

E-post kah@du.se       E-post med@du.se     

Tel växel: 023/778000 
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