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Programschema för 
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1-3, verksamhetsintegrerat, 240 hp 
Programkod: GRY01 
 

Gäller för läsåret 2019/2020 
 

Om programschemat 
Varje utbildningsprogram har en fastställd utbildningsplan där det bl.a. framgår alla i 
programmet ingående kurser uppdelat på läsår. Utbildningsplanen kompletteras årligen med ett 
programschema där det framgår i vilken termin och läsperiod en programkurs går, på vilken ort 
den går, om den krockar med en annan kurs, osv. Programschemat gäller för ett läsår i taget. 

”E” anger att kursen ges i Eskilstuna och ”V” att den ges i Västerås. 

Om du läst överlappande kurser får du bara tillgodoräkna dig överlappande poäng en gång i en 
examen. Kontakta din studievägledare för mer information. 

Val inom programmet 
Under utbildningens gång kan du komma att ges möjlighet att välja kurser inom programmet. 
Valet sker senast 15 april inför en hösttermin och 15 oktober inför en vårtermin. Inför dessa val 
informerar värdakademin om de olika valmöjligheterna och om hur det går till att välja. 

När du gör dina val ska du alltid utgå från utbildningsplanen tillsammans med examenskraven 
för den examen du vill uppnå, se den lokala examensordningen som innehåller alla 
examensbeskrivningar. 

För att kunna bli antagen till en kurs måste du alltid uppfylla de särskilda behörighetskrav som 
anges i kursplanen, oavsett om du har platsgaranti eller inte. Kontakta din studievägledare för 
mer information. 
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Termin 3 och 41 för studenter som började ht-18 i Västerås (GRY01) 
Anmälnings-
kod

Kurskod Kursnamn Hp Undervisnings-
form

Ort Studie-
takt

Studie-
tid

Under-
visnings-
språk

 

vecka
36-40

vecka
41-45

vecka
46-50

vecka
51-3

vecka
4-8

vecka
9-13

vecka
14-18

vecka
19-23

vecka
24-34

21194 OAU233 Utveckling och lärande för grundlärare F-3 (verksamhetsintegrerad) 7,5 Normal V 25 dag sv X X X X
11152 OAU234 Verksamhetsförlagd utbildning 2 - grundlärare F-3 

(verksamhetsintegrerad)
7,5 Normal V 25 dag sv X X X X

11128 PEA099 Estetiska uttrycksformer och estetiska lärprocesser för 
grundlärare F-3 (verksamhetsintererad)

7,5 Normal V 25 dag sv X X X X

21159 OAU222 Naturvetenskap och teknik - grundlärare F-3 
(verksamhetsintegrerad)

15 Normal V 20 dag sv X X X X X X X X X

21150 PEA100 Samhällsorientering - grundlärare F-3 (verksamhetsintegrerad) 15 Normal V 20 dag sv X X X X X X X X X  

                                                             
1 För att möjliggöra att den verksamhetsförlagda utbildningen kan genomföras på bästa sätt så ges terminens kurser med modifierad takt anpassad till respektive skolforms 
termin och lov. En mer detaljerad planering för när respektive kurs ges fås vid terminsstart. 
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