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Minnesanteckningar för mötet i programrådet för 
ämneslärarutbildningen och kompletterande pedagogisk 
utbildning (KPU) 
 

Tid: Måndag 27 augusti 2018 kl. 8.30-10.00 
Plats: NA490, Naturvetarhuset 

Närvarande:   Karolina Broman, Inst för NMD, ordf  
 Olof Johansson, Inst för Matematik och Matematisk statistik    

  Torbjörn Lindmark, Pedagogiska inst  
  Ingela Valfridsson, Inst för språkstudier 
  Jacob Stridsman, Inst för idé- och samhällsstudier 
  Katarina Roos, Statsvetenskapliga inst  
 
Frånvarande:   Fredrik Lindmark, rektor Midgårdsskolan (extern representant) 
  Ellen Söderberg, studeranderepresentant (ämneslärarstudent 7-9 kull h14) 
  Charlotte Häggström, studeranderepresentant (ämneslärarstudent kull h16) 

 

 Ärende Kommentar 

1 Val av justeringsperson Eftersom enbart minnesanteckningar skrivs i samband med 
rådsmöten behöver dessa inte justeras. 

2 Information från ordförande Information om arbetet med KPU-validering, något som är 
mycket tidskrävande. I sommar har Andreas Näslund, ny på 
kansliet skolats in i detta arbete tillsammans med Joakim 
Bergbom och Anna-Karin Lidström Persson. 
Inför programstarter på KPU och ämneslärarprogrammet 
tittade vi på antagningssiffror och konstaterade att söktrycket 
på KPU är relativt högt, så även för flera av 
ämnesinriktningarna. 7-9-utbildningen i estetiska ämnen 
(slöjd) har få antagna och det blir viktigt att se hur många 
som registreras.  
Remissvar angående nya beställarmodellen diskuterades, 
svar ska lämnas in senast 4 september. Synpunkter som 
framkom var att det föreslagna förfarandet inte riktigt 
stämde överens med tidsplanen för utvecklandet av ny KPU-
utbildning, detta kan dock bero på att det är en övergång från 
en gammal till en ny beställarmodell just nu. 
Nya personer till råden ska utses inför vt 2019, nomineringar 
från fakulteterna till Lärarhögskolan ska vara inskickade 31 
augusti.  
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3 Information från studenterna Inga studenter var närvarande. 

4 Ämneslärarprogrammet UKÄ-utvärderingen under hösten, start den 26 september 
deadline 6 december. Programrådet verkar inte ha någon 
specifik uppgift, däremot är rådsmedlemmar med som 
skribenter. 
Information till nya studentkullen, måndag 17 september kl 
9.00 i Hörsal G. Rådsmedlemmar är varmt välkomna att vara 
med. 
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KPU 

 

Information om KPU-utredningen, inför ny programstart ht 
2019. Två studietakter (50, 100%) med 
samläsningsmöjligheter. Information om processen framåt. 
Arbetet i referensgruppen (Torbjörn Lindmark, Erik 
Sigurdsson, Karolina Broman) presenteras. 

6 Övriga frågor Innan nästa möte ska äskande för nästa år i programrådet 
läggas. Förslaget blir att lägga över LiU-pengarna som vi 
redan fått till nästa år. Fika för möten med studenter och 
ämneskollegor inför nästa år.  

Diskussion kring hur vi jobbar vi med förberedelse för 
examensarbetet? Hur jobbar man med akademiska texter 
under utbildningen? Progression krävs under utbildningen i 
UK. Här skulle en genomgång behövas för att bl a studera 
progressionen för vetenskapligt skrivande. 

Strukturen på sista året ämneslärarprogrammet bör lyftas 
vidare, vilken ordning ska de tre sista kurserna ha (VFU3, 
UK3, exjobb eller UK3, VFU3, exjobb)? För- och nackdelar 
finns med alla varianter men skulle behöva utredas vidare. 

7 Nästa möte  Bör genomföras i mitten av oktober innan 
programanalyserna ska in. Ordförande återkommer med 
Doodle. 

 
 
 
Karolina Broman 
Ordförande i programrådet 
 
 


