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FS 1.3.2-319-19

Ärende p: 11
Ärende: Användning av uppkomna överskott inom externfinansierad verksamhet, vh 12 och 13
Föredragande: Anna Nordström
Bakgrund: Prefekt eller motsvarande ska årligen besluta om användning av uppkomna överskott
inom externfinansierad verksamhet. Besluten kan vara generella och omfatta samtliga projekt med
överskott inom en verksamhet, alternativt kan besluten fattas per projekt.
Överskott på grundutbildning med bidrag, vh 12, får användas enligt nedan:
 Fortsatt användning inom bidragsfinansierad grundutbildning
 Kompetensutveckling/konferenser
 Stipendier för grundutbildning
 Bekosta tid för ansökningar av nya bidrag till utbildning
På Lärarhögskolan finns per 18-12-31 uppkomna överskott på vh 12 motsvarande 6 764 tkr.
Överskott på uppdragsutbildning, vh 13, får användas enligt nedan:
 Kompetensutveckling/konferenser
 Samverkan med näringslivet/marknadsföring
 Bekosta tid för utveckling av nya uppdragsutbildningar
 Täcka underskott som uppstått på projekt inom vh 13
På Lärarhögskolan finns per 18-12-31 uppkomna överskott på vh 13 motsvarande 7 549 tkr.
Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli
Beslut: Föreståndaren beslutar att överskott inom vh 12 och vh 13 får användas enligt ovan
beskrivna områden.

Expedieras till: Boa Drammeh, Agnetha Simm, Anna Nordström
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Ärende p: 12
Ärende: Omdisponering av medel för Läs- och skrivforskning forskningssatsningen 2017-2020
Föredragande: Anna Nordström
Bakgrund: Eva Lindgren, nuvarande forskningsledare för området Läs- och skrivforskning med
utbildningsvetenskaplig inriktning, Litum, har erhållit externa forskningsbidrag från
Vetenskapsrådet och FORMAS. Med anledning av detta måste Lindgren se över sina nuvarande
åtaganden.
Lindgren har varit forskningsledare för miljön sedan 2012. Under 2018 gjordes, efter en
nulägesanalys, en omgruppering av gruppen i fyra temaområden. I samband med denna
omgruppering har bedömningen gjorts att det är en bra tid för att ge någon annan person
möjlighet att leda Litum. Att byta forskningsledare med jämna mellanrum ligger i linje med
institutionens ursprungliga tanke, men processen har skyndats på med anledning av de erhållna
externa forskningsbidragen.
I Litums budget för 2019 och 2020 finns avsatt medel för 20 procent forskning- och
forskningsledarskap och Institutionen för språkstudier anhåller om att dessa medel ska få
disponeras av den person som kommer att efterträda Eva Lindgren.
Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli
Beslut: Föreståndaren beslutar att bevilja ansökan och att Litums medel inom ramen för
forskningssatsningen 2017-2020 avsatta för en forskningsledare får disponeras av annan person
än Eva Lindgren.
Motivering till beslut: Lärarhögskolan instämmer i Institutionen för språkstudiers motivering
att det är bra att byta forskningsledare med jämna mellanrum bland annat för att ge ny input till
området.
Projektkonto och utbetalningssätt: Medlen kommer att betalas ut enligt ursprunglig plan.
Bilagor: ”Anhållan omdisponering Litum dec 2018”

Expedieras till: Daniel Andersson, Eva Lindgren, Boa Drammeh, Agnetha Simm, Anna
Nordström, Registratur
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Ärende p: 13
Ärende: Förlängd dispositionstid för medel beviljade inom ramen för forskningssatsningen 20162019, de estetiska ämnenas didaktik
Föredragande: Anna Nordström
Bakgrund: Inom ramen för forskningssatsningen 2016-2019 beviljades Institutionen för
estetiska ämnen medel för delfinansiering av två lektorat, ett på 60 procent och ett på 50 procent
med konstnärlig inriktning. Tjänsterna utlystes och efter sakkunnigutlåtanden tillsattes Anna
Lindqvist på den första tjänsten med placering på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
från och med 2017-01-01.
Kort därefter, 2017-05-01, tog Anna Lindqvist på sig uppdraget som Lärarhögskolans biträdande
rektor (numer biträdande föreståndare) på 50 procent. Arbetet inom satsningen kommer därför
behöva skjutas fram och sålunda också dispositionstiden. En ytterligare bidragande orsak till att
dispositionstiden behöver förlängas är att Anna Lindqvist hade rätt till repatrieringstid
motsvarande 25 procent i två år till följd av att hon varit prefekt på Institutionen för estetiska
ämnen till och med 2016-12-31. Dessa medel har nyttjats under 2017 och 2018.
Satsningens ursprungliga dispositionstid är 2020-12-31 och institutionen ansöker om förlängd
dispositionstid till och med 2021-06-30.
Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli
Beslut: Föreståndaren beslutar att bevilja ansökan om förlängd dispositionstid till och med 202106-30.
Motivering till beslut: Med anledning av att Anna Lindqvist tar på sig ett uppdrag inom
ramen för Lärarhögskolan, biträdande föreståndare, motiverar att bevilja förlängd dispositionstid i
enlighet med ansökan.
Projektkonto och utbetalningssätt: Vid 2018-års utgång är alla medel utbetalade för denna
del av satsningen så beslutet påverkar inte Lärarhögskolans utfördelningar.
Bilagor:
1. Ansökan om förlängd disposition
2. Budget Anna L

Expedieras till: Anna Widén, Björn Oplaat, Anna Lindqvist, Boa Drammeh, Agnetha Simm,
Anna Nordström, Registratur
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Ärende p: 14
Ärende: Revidering av Lärarhögskolans VFU-avtal

Bakgrund och motivering
Nuvarande avtal mellan Lärarhögskolan och skolhuvudmän avseende verksamhetsförlagd
utbildning (VFU) är från år 2016 och ska revideras. Region Västerbotten, skolhuvudmännen och
Lärarhögskolan ska inom ramen för en arbetsgrupp revidera avtalen under våren 2019.
Föredragande
Boa Drammeh
Beredning
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli och ledning. Arbetsformer för hur VFU-avtalet ska
revideras inklusive sammansättning av arbetsgrupp har utarbetats i dialog med det Regionala
samverkansrådet.
Beslut
Lärarhögskolans föreståndare beslutar:


att utse biträdande föreståndare Anna Lindqvist, utbildningssamordnare Petra Westling
och controller Anna Nordström till arbetsgruppen, samt



att bjuda in UmPe att utse en representant till arbetsgruppen.

Expedieras till
Arbetsgruppen
Region Västerbotten
Samtliga programrådsordförande
Utbildningsledarna
Catarina Rudälv
Stina Berglund
UmPe
Registratur
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Bilaga p 15
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Ärende p: 15
Ärende: Ämneskombinationer ämneslärarprogrammet årskurs 7-9 hösten 2019
Föredragande: Anna Rådström
Bakgrund: Beslut om ämneskombinationer

Beredning: Ärendet har beretts av kansliet för Lärarutbildning.
Beslut: Föreståndaren beslutar att ämneskombinationerna enligt bilaga ska gälla för antagna
hösten 2019.

Bilaga: Översikt ämneskombinationer och behörighet ämneslärarprogrammet åk 7-9 med
programstart ht19

Expedieras till studierektorer och prefekter vid följande institutioner:
Inst. för estetiska ämnen, Inst. matematik och matematisk statistik, Inst. för språkstudier,
Inst. för geografi och ekonomisk historia, Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap
Inst. för idé- och samhällsstudier
Samt
Ordföranden ämneslärarrådet
Lärarhögskolans kansli
Registratur
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Ämneskombinationer och behörighet
ämneslärarprogrammet årskurs 7-9
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Ämneskombinationer och behörighet ämneslärarprogrammet
årkurs 7-9, programstart ht 2019

Information till studenter om behörighet:
Du väljer förutom ingångsämnet Slöjd textil eller slöjd trä och metall
ytterligare ett ämne. Val av andraämne görs under termin 2. I slöjd måste
du ha ämnesstudier om minst 90 hp och i det andra ämnet 60 hp.

Behörighet
Behöriga sökande har platsgaranti till sitt andraämne förutsatt att det finns
tillräckligt med sökande. Om något ämne måste ställas in på grund av för få
sökande så tar vi personlig kontakt inför förnyad anmälan till annat ämne.
Du måste vara noga med att kontrollera din behörighet för ditt val av det
andra ämnet. I kombinationer med det estetiska ämnet bild gäller också
antagningsprov. Förutom grundläggande behörighet gäller särskild
behörighet för specifika ämnen. Behörighet för respektive ämne hittar du i
utbildningsplanen.
Behörigheten för val av ämne 2 ska vara uppfylld före kursstart. Detta
innebär att du kan läsa in behörigheten för ämne 2 under utbildningens
gång. Några väljer att skaffa behörighet på andra sätt till exempel via
Komvux etc.

1

ÄMNESKOMBINATIONER


Slöjd textil (ingångsämne) Följande ämnen kan kombineras med slöjd textil:
• Bild
• Engelska
• Geografi
• Historia
• Matematik
• Religionskunskap
• Svenska som andraspråk



Slöjd trä och metall (ingångsämne) Följande ämnen kan kombineras med
slöjd trä och metall:
• Bild
• Engelska
• Geografi
• Historia
• Matematik
• Religionskunskap
• Svenska som andraspråk

2

Lärarhögskolan
Föreståndarens beslutsmöte (FBM)

Beslut
Revidering av
examensbeskrivningar för
ämneslärarexamen för åk 7-9 och
gymnasiet

190211

Ärende: 16
Uppdateringar av examensbeskrivningar för ämneslärarprogrammen åk 7-9
och gymnasiet.
Föredragande: Anna-Karin Lidström Persson
Bakgrund och beredning: I och med att förändringar gjorts i kurser och programstruktur
samt att en ny examen om 240 högskolepoäng är möjlig för inriktning mot årskurs 7-9
behöver examensbeskrivningarna för dessa examina uppdateras.
Förslag på uppdaterade skrivningar har beretts av personal vid Lärarhögskolans kansli och
vid Studentcentrum.
Beslut: Lärarhögskolans föreståndare rekommenderar rektor att fastställa
examensbeskrivningar för examensbeskrivningar för ämneslärarprogrammen med inriktning
mot åk 7-9 och gymnasiet.

Bilagor:
Examensbeskrivning, ämneslärarexamen årskurs 7-9, FS 3.1.5-620-15
Examensbeskrivning, ämneslärarexamen gymnasiet, FS 3.1.5-621-15

Expedieras:
Maria Rudberg, Studentcentrum
Lärarhögskolans kansli
Registrator

Lokal examensbeskrivning
FS 3.1.5-620-15

ÄMNESLÄRAREXAMEN
DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY
EDUCATION1
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY
EDUCATION2
INRIKTNING: GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9
SPECIALISATION: SECONDARY EDUCATION

1 Fastställande
Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2019-xx-xx och ersätter tidigare
examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-620-15.

2 Nivå
Ämneslärarexamen avläggs på avancerad nivå efter genomgånget
ämneslärarprogram och på grund- eller avancerad nivå efter genomgången
kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), efter genomgången utbildning inom
Vidareutbildning av lärare (VAL), efter genomgången utbildning inom Utländska
lärares vidareutbildning (ULV) eller genom studier som bedöms likvärdiga i varje
enskilt fall.

3 Mål
3.1 Beskrivning av utbildning på berörd nivå
Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på
nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får
dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Den engelska examensbenämningen Degree of Master of Science in Secondary Education används
för ämneslärarexamen på avancerad nivå i de fall alla undervisningsämnena i examen tillhör tekniskt
eller naturvetenskapligt ämnesområde. I annat fall används översättningen Degree of Master of Arts
in Secondary Education för ämneslärarexamen på avancerad nivå.
1

Den engelska examensbenämningen Degree of Bachelor of Science in Secondary Education används
för ämneslärarexamen på grundnivå i de fall alla undervisningsämnena i examen tillhör tekniskt eller
naturvetenskapligt ämnesområde. I annat fall används översättningen Degree of Bachelor of Arts in
Secondary Education för ämneslärarexamen på grundnivå.
2
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Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
-

förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och
färdigheter, utveckla förmåga att
-

söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
följa kunskapsutvecklingen, och
utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får
inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och
förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för
utbildning på grundnivå,
-

ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och
använda kunskaper,
utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer, och
utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora
krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

3.2 Mål enligt nationell examensbeskrivning
För ämneslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för
att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser.
Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken
examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.
Kunskap och förståelse
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7–9 ska studenten
-

visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl
överblick över ämnesstudiernas huvudområde som fördjupade kunskaper
inom vissa delar av detta område och insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete.

För ämneslärarexamen ska studenten också
-

-

visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som
krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen
avser och för den verksamhet i övrigt den verksamhet i övrigt som
utbildningen avser samt visa kännedom om vuxnas lärande,
visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
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-

-

visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och
förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser,
visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och
ledarskap,
visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument,
läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom
om skolväsendets historia, och
visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning.

Färdighet och förmåga
För ämneslärarexamen ska studenten
-

-

-

-

-

-

visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och
utvecklas,
visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera
och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta
forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av
yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden
och ämnesdidaktik,
visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att
stimulera varje elevs lärande och utveckling,
visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik
som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som
utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser,
visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra,
utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i
övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera
specialpedagogiska behov,
visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och
utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och
samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande
behandling av elever,
visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och
jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den
pedagogiska verksamheten,
visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska
verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers
roll för denna, och
visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är
värdefulla för yrkesutövningen.

Sid 4 (8)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För ämneslärarexamen ska studenten
-

-

visa självkännedom och empatisk förmåga,
visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras
vårdnadshavare,
visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de
mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt
barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin
kompetens i det pedagogiska arbetet.

4 Krav för examen
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 utfärdas med
olika poängomfattning, olika antal undervisningsämnen och ämneskombinationer.

4.1 Omfattning
För en ämneslärarexamen (avancerad nivå) - via ämneslärarprogrammet:
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 - 9 avläggs på
avancerad nivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 240 eller,
när så krävs, 270 högskolepoäng.
För en ämneslärarexamen (grundnivå) – via andra utbildningsvägar:
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 - 9 avläggs på
grundnivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 180
högskolepoäng. Möjliga utbildningsvägar är kompletterande pedagogisk utbildning
(KPU), genomgången utbildning inom Vidareutbildning av lärare (VAL), genomgången
utbildning inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) eller genom studier som
bedöms likvärdiga i varje enskilt fall.
För en ämneslärarexamen (avancerad nivå) – via andra utbildningsvägar:
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 – 9, avläggs på
avancerad nivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 240 eller,
när så krävs, 270 högskolepoäng. Möjliga utbildningsvägar är kompletterande
pedagogisk utbildning (KPU), genomgången utbildning inom Vidareutbildning av lärare
(VAL), genomgången utbildning inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) eller
genom studier som bedöms likvärdiga i varje enskilt fall.

4.2 Självständigt arbete (examensarbete)
4.2.1 Ämneslärarexamen (avancerad nivå) - via
ämneslärarprogrammet
För ämneslärarexamen om 240 eller, när så krävs, 270 högskolepoäng, efter
genomgånget ämneslärarprogram ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng på
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avancerad nivå, eller minst två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng, i ett
eller två av de ämnen som studeras inom utbildningen. Examensarbetet ska ha en
ämnesdidaktisk inriktning och genomförs i de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna.

4.2.2 Ämneslärarexamen (grundnivå respektive avancerad nivå) - via
andra utbildningsvägar
För en ämneslärarexamen i ett ämne, 180 högskolepoäng (grundnivå):
För ämneslärarexamen, efter genomgången kompletterande pedagogisk utbildning
(KPU), efter genomgången utbildning inom Vidareutbildning av lärare (VAL)3, efter
genomgången utbildning inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) eller genom
studier som bedöms likvärdiga i varje enskilt fall, ska studenten inom ramen för
kursfordringarna för den utbildningsvetenskapliga kärnan, ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) med ämnesdidaktisk inriktning om minst 15
högskolepoäng.
För en ämneslärarexamen i två ämnen, 240 högskolepoäng (avancerad nivå):
För ämneslärarexamen efter genomgången kompletterande pedagogisk utbildning
(KPU), efter genomgången utbildning inom Vidareutbildning av lärare (VAL), efter
genomgången utbildning inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) eller genom
studier som bedöms likvärdiga i varje enskilt fall, ska studenten inom ramen för
kursfordringarna för den utbildningsvetenskapliga kärnan, ha fullgjort ett självständigt
arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Examensarbetet
ska ha en ämnesdidaktisk inriktning.
För en ämneslärarexamen i två eller tre ämnen, 270 högskolepoäng (avancerad nivå):
För ämneslärarexamen efter genomgången kompletterande pedagogisk utbildning
(KPU), efter genomgången utbildning inom Vidareutbildning av lärare (VAL), efter
genomgången utbildning inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) eller genom
studier som bedöms likvärdiga i varje enskilt fall, ska studenten inom ramen för
kursfordringarna för den utbildningsvetenskapliga kärnan, ha fullgjort ett självständigt
arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Examensarbetet
ska ha en ämnesdidaktisk inriktning. Utöver detta krävs ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesstudierna.

4.3 Övriga krav
För examen krävs följande kurser/ämnen beroende på vald utbildningsväg och antal
undervisningsämnen:

Förordning (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och
förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar
lärar- eller förskollärarexamen: Antalet högskolepoäng för ett självständigt arbete (examensarbete)
som krävs enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) eller motsvarande krav enligt äldre
bestämmelser för en behörighetsgivande examen, får understigas vid utbildning enligt denna
förordning. Förordning (2013:831).
3
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4.3.1 Ämneslärarexamen (avancerad nivå) – via
ämneslärarprogrammet
Ämneslärarexamen 240 hp (avancerad nivå) - två undervisningsämnen
Ämneslärarexamen 270 hp (avancerad nivå) – två eller tre undervisningsämnen
Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp:









Ämneslärare som profession (UK) 6 hp
Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp
Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp
Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp
Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet
(UK) 8 hp
Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK) 11 hp
Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UK) 5 hp
Profession och vetenskap 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning inom relevant verksamhet 30 hp:




Att vara lärare 1,5 hp
Att undervisa 6 hp
Läraryrkets dimensioner 22,5 hp

Ämnes- eller ämnesdidaktiska studier*:
Möjliga ämneskombinationer framgår av bilaga 4 till högskoleförordningen (1993:100).
För en ämneslärarexamen i två ämnen, 240 högskolepoäng:
Utbildningen ska omfatta en fördjupning om 90 högskolepoäng i relevanta ämnes- och
ämnesdidaktiska studier samt 60 högskolepoäng i relevanta ämnes- och ämnesdidaktiska
studier i ytterligare ett ämne.
För en ämneslärarexamen i tre ämnen, 270 högskolepoäng:
Utbildningen ska omfatta en fördjupning om 90 högskolepoäng i relevanta ämnes- och
ämnesdidaktiska studier samt 45 högskolepoäng vardera i relevanta ämnes- och
ämnesdidaktiska studier i ytterligare två ämnen.
För en ämneslärarexamen i två ämnen, 270 högskolepoäng **:
Utbildningen ska omfatta en fördjupning om 90 högskolepoäng i relevanta ämnes- och
ämnesdidaktiska studier samt 90 högskolepoäng i relevanta ämnes- och ämnesdidaktiska
studier i ytterligare ett ämne.
* När svenska, samhällskunskap eller musik ingår krävs alltid 90 högskolepoäng i det
ämnet.
**När två av ämnena svenska, samhällskunskap eller musik ingår i utbildningen krävs
alltid 90 högskolepoäng i båda ämnena. Om ämnet musik eller bild ingår i utbildningen,
får examen omfatta ämnesstudier i två ämnen.
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Inom de ämnes- eller ämnesdidaktiska studierna ingår självständigt arbete
(examensarbete) om 30 hp, eller två arbeten om 15 hp vardera, på avancerad nivå.
Examensarbetet ska ha en ämnesdidaktisk inriktning.

4.3.2 Ämneslärarexamen (grundnivå respektive avancerad nivå) – via
andra utbildningsvägar4:
Ämneslärarexamen 180 hp (grundnivå) - ett undervisningsämne
Ämneslärarexamen 240 hp (avancerad nivå) - två undervisningsämnen
Ämneslärarexamen 270 hp (avancerad nivå) – två eller tre undervisningsämnen
Alternativ 1
Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp:





Kunskap, undervisning och lärande I 10 hp
Demokrati, individ och samhälle 10 hp
Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering 10 hp
Kunskap, undervisning och lärande II 15 hp

samt ett självständigt arbete (examensarbete) 15 hp. Arbetet ska ha en
ämnesdidaktisk inriktning.
Verksamhetsförlagd utbildning inom relevant verksamhet 30 hp:



Ämnesdidaktik i skolpraktiken, del 1 15 hp
Ämnesdidaktik i skolpraktiken, del 2 15 hp

Alternativ 2
Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp och Verksamhetsförlagd utbildning
inom relevant verksamhet 30 hp:









Utbildningens villkor och samhälleliga funktion 7,5 hp
Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik inklusive VFU 9 hp
Den professionella läraren I - barn och ungas utveckling, specialpedagogik,
sociala relationer och kommunikation 7,5 hp
Den professionella läraren II - uppdrag, ledarskap, undervisning 7,5 hp
Bedömning 7,5 hp
Ämnesdidaktik, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning 28,5 hp

samt ett självständigt arbete (examensarbete) 15 hp. Arbetet ska ha en
ämnesdidaktisk inriktning.
Ämnesstudier* (gäller både alternativ 1 och 2 ovan):
För en ämneslärarexamen i ett ämne, 180 högskolepoäng:
Utbildningen ska omfatta en fördjupning om 90 högskolepoäng i relevanta ämnesstudier.

Med andra utbildningsvägar avses genomgången Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU),
Vidareutbildning av lärare (VAL), Utländska lärares vidareutbildning (ULV) eller genom studier som
bedöms likvärdiga i varje enskilt fall.
4
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För en ämneslärarexamen i två ämnen, 240 högskolepoäng:
Utbildningen ska omfatta en fördjupning om 90 högskolepoäng i relevanta ämnesstudier
samt 60 högskolepoäng i relevanta ämnesstudier i ytterligare ett ämne.
För en ämneslärarexamen i tre ämnen, 270 högskolepoäng:
Utbildningen ska omfatta en fördjupning om 90 högskolepoäng i relevanta ämnesstudier
samt 45 högskolepoäng vardera i relevanta ämnesstudier i ytterligare två ämnen.
För en ämneslärarexamen i två ämnen, 270 högskolepoäng**:
Utbildningen ska omfatta en fördjupning om 90 högskolepoäng i relevanta ämnesstudier
samt 90 högskolepoäng i relevanta ämnesstudier i ytterligare ett ämne.
* När svenska, samhällskunskap eller musik ingår krävs alltid 90 högskolepoäng i det
ämnet.
**När två av ämnena svenska, samhällskunskap eller musik ingår i utbildningen krävs
alltid 90 högskolepoäng i båda ämnena. Om ämnet musik eller bild ingår i utbildningen,
får examen omfatta ämnesstudier i två ämnen.
För en examen på avancerad nivå ska ett självständigt arbete (examensarbete) om minst
15 högskolepoäng på avancerad nivå ingå i ämnesstudierna i ett av ämnena.

5 Övergångsregler
Studenter som påbörjat sin utbildning för denna examen före 2018-07-02 har rätt att
få examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr: FS 3.1.5-620-15.

Lokal examensbeskrivning
Dnr

ÄMNESLÄRAREXAMEN
DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY
EDUCATION1
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY
EDUCATION2
INRIKTNING: GYMNASIESKOLAN
SPECIALISATION: UPPER SECONDARY EDUCATION

1 Fastställande
Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2019-xx-xx och ersätter tidigare
examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-621-15.

2 Nivå
Ämneslärarexamen avläggs på avancerad nivå efter genomgånget
ämneslärarprogram och på grund- eller avancerad nivå efter genomgången
kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), efter genomgången utbildning inom
Vidareutbildning av lärare (VAL), efter genomgången utbildning inom Utländska
lärares vidareutbildning (ULV) eller genom studier som bedöms likvärdiga i varje
enskilt fall.

3 Mål
3.1 Beskrivning av utbildning på berörd nivå
Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på
nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får
dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Den engelska examensbenämningen Degree of Master of Science in Upper Secondary Education
används för ämneslärarexamen på avancerad nivå i de fall alla undervisningsämnena i examen tillhör
tekniskt eller naturvetenskapligt ämnesområde. I annat fall används översättningen Degree of Master
of Arts in Upper Secondary Education för ämneslärarexamen på avancerad nivå.
1

Den engelska examensbenämningen Degree of Bachelor of Science in Upper Secondary Education
används för ämneslärarexamen på grundnivå i de fall alla undervisningsämnena i examen tillhör
tekniskt eller naturvetenskapligt ämnesområde. I annat fall används översättningen Degree of
Bachelor of Arts in Upper Secondary Education för ämneslärarexamen på grundnivå.
2
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Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
-

förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och
färdigheter, utveckla förmåga att
-

söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
följa kunskapsutvecklingen, och
utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får
inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och
förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för
utbildning på grundnivå,
-

ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och
använda kunskaper,
utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer, och
utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora
krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

3.2 Mål enligt nationell examensbeskrivning
För ämneslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för
att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser.
Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken
examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.
Kunskap och förståelse
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska
studenten
-

visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl
brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt
fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och fördjupad insikt i
aktuellt forskning- och utvecklingsarbete.

För ämneslärarexamen ska studenten också
-

-

visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som
krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen
avser och för den verksamhet i övrigt den verksamhet i övrigt som
utbildningen avser samt visa kännedom om vuxnas lärande,
visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
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-

-

visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och
förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser,
visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och
ledarskap,
visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument,
läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom
om skolväsendets historia, och
visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning.

Färdighet och förmåga
För ämneslärarexamen ska studenten
-

-

-

-

-

-

visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och
utvecklas,
visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera
och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta
forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av
yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden
och ämnesdidaktik,
visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att
stimulera varje elevs lärande och utveckling,
visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik
som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som
utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser,
visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra,
utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i
övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera
specialpedagogiska behov,
visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och
utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och
samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande
behandling av elever,
visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och
jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den
pedagogiska verksamheten,
visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska
verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers
roll för denna, och
visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är
värdefulla för yrkesutövningen.
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
För ämneslärarexamen ska studenten
-

-

visa självkännedom och empatisk förmåga,
visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras
vårdnadshavare,
visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de
mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt
barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin
kompetens i det pedagogiska arbetet.

4 Krav för examen
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan utfärdas med olika
poängomfattning, olika antal undervisningsämnen och ämneskombinationer.

4.1 Omfattning
För en ämneslärarexamen (avancerad nivå) - via ämneslärarprogrammet:
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, avläggs på
avancerad nivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 300
eller, när så krävs, 330 högskolepoäng.
För en ämneslärarexamen (grundnivå) – via andra utbildningsvägar:
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskola, avläggs på grundnivå och
uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 210 högskolepoäng. Möjliga
utbildningsvägar är kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), genomgången
utbildning inom Vidareutbildning av lärare (VAL), genomgången utbildning inom
Utländska lärares vidareutbildning (ULV) eller genom studier som bedöms likvärdiga i
varje enskilt fall.
För en ämneslärarexamen (avancerad nivå) – via andra utbildningsvägar:
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, avläggs på
avancerad nivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar 300 eller,
när så krävs, 330 högskolepoäng. Möjliga utbildningsvägar är kompletterande
pedagogisk utbildning (KPU), genomgången utbildning inom Vidareutbildning av
lärare (VAL), genomgången utbildning inom Utländska lärares vidareutbildning
(ULV) eller genom studier som bedöms likvärdiga i varje enskilt fall.

Sid 5 (7)

4.2 Självständigt arbete (examensarbete)
4.2.1 Ämneslärarexamen (avancerad nivå) - via
ämneslärarprogrammet
För en ämneslärarexamen i två ämnen, 300/330 högskolepoäng (avancerad nivå)
För ämneslärarexamen, efter genomgånget ämneslärarprogram, ska studenten inom
ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om
minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, eller minst två sådana arbeten om
vardera minst 15 högskolepoäng, i ett eller två av de ämnen som studeras inom
utbildningen. Examensarbetet ska ha en ämnesdidaktisk inriktning och genomförs i
de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna.
4.2.2 Ämneslärarexamen (grundnivå respektive avancerad nivå) - via
andra utbildningsvägar
För en ämneslärarexamen i ett ämne, 210 högskolepoäng (grundnivå):
För ämneslärarexamen, efter genomgången kompletterande pedagogisk utbildning
(KPU), efter genomgången utbildning inom Vidareutbildning av lärare (VAL)3, efter
genomgången utbildning inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) eller genom
studier som bedöms likvärdiga i varje enskilt fall, ska studenten inom ramen för
kursfordringarna för den utbildningsvetenskapliga kärnan, ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) med ämnesdidaktisk inriktning om minst 15
högskolepoäng.
För en ämneslärarexamen i två ämnen, 300/330 högskolepoäng (avancerad nivå):
För ämneslärarexamen, efter genomgången kompletterande pedagogisk utbildning
(KPU), efter genomgången utbildning inom Vidareutbildning av lärare (VAL), efter
genomgången utbildning inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) eller genom
studier som bedöms likvärdiga i varje enskilt fall, ska studenten inom ramen för
kursfordringarna för den utbildningsvetenskapliga kärnan, ha fullgjort ett självständigt
arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Examensarbetet
ska ha en ämnesdidaktisk inriktning. Utöver detta krävs ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesstudierna.

4.3 Övriga krav
För examen krävs följande kurser/ämnen beroende på vald utbildningsväg och antal
undervisningsämnen:

Förordning (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och
förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar
lärar- eller förskollärarexamen: Antalet högskolepoäng för ett självständigt arbete (examensarbete)
som krävs enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) eller motsvarande krav enligt äldre
bestämmelser för en behörighetsgivande examen, får understigas vid utbildning enligt denna
förordning. Förordning (2013:831).
3
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4.3.1 Ämneslärarexamen (avancerad nivå) – via
ämneslärarprogrammet
Ämneslärarexamen 300 hp (avancerad nivå) - två undervisningsämnen
Ämneslärarexamen 330 hp (avancerad nivå) - två undervisningsämnen
Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp:









Ämneslärare som profession (UK) 6 hp
Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp
Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp
Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp
Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet
(UK) 8 hp
Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK) 11 hp
Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UK) 5 hp
Profession och vetenskap 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning inom relevant verksamhet 30 hp:




Att vara lärare 1,5 hp
Att undervisa 6 hp
Läraryrkets dimensioner 22,5 hp

Ämnes- eller ämnesdidaktiska studier*:
Möjliga ämneskombinationer framgår av bilaga 4 till högskoleförordningen (1993:100).
För en ämneslärarexamen i två ämnen, 300/330 högskolepoäng:
Utbildningen ska omfatta en fördjupning om 120 högskolepoäng i relevanta ämnes- och
ämnesdidaktiska studier samt 90 högskolepoäng i relevanta ämnes- och ämnesdidaktiska
studier i ytterligare ett ämne. När svenska, samhällskunskap eller musik ingår krävs alltid
120 högskolepoäng i ämnet.
Inom de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ingår självständigt arbete
(examensarbete) om 30 hp, eller två arbeten om 15 hp vardera, på avancerad nivå.
Examensarbetet ska ha en ämnesdidaktisk inriktning.

4.3.2 Ämneslärarexamen (grundnivå respektive avancerad nivå) – via
andra utbildningsvägar4:
Ämneslärarexamen 210 hp (grundnivå) - ett undervisningsämne
Ämneslärarexamen 300 hp (avancerad nivå) - två undervisningsämnen
Ämneslärarexamen 330 hp (avancerad nivå) - två undervisningsämnen
Alternativ 1
Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp:
Med andra utbildningsvägar avses genomgången Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU),
Vidareutbildning av lärare (VAL), Utländska lärares vidareutbildning (ULV) eller genom studier som
bedöms likvärdiga i varje enskilt fall.
4
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Kunskap, undervisning och lärande I 10 hp
Demokrati, individ och samhälle 10 hp
Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering 10 hp
Kunskap, undervisning och lärande II 15 hp

samt ett självständigt arbete (examensarbete) 15 hp. Arbetet ska ha en
ämnesdidaktisk inriktning.
Verksamhetsförlagd utbildning inom relevant verksamhet 30 hp:



Ämnesdidaktik i skolpraktiken, del 1 15 hp
Ämnesdidaktik i skolpraktiken, del 2 15 hp

Alternativ 2
Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp och Verksamhetsförlagd utbildning
inom relevant verksamhet 30 hp:









Utbildningens villkor och samhälleliga funktion 7,5 hp
Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik inklusive VFU 9 hp
Den professionella läraren I - barn och ungas utveckling, specialpedagogik,
sociala relationer och kommunikation 7,5 hp
Den professionella läraren II - uppdrag, ledarskap, undervisning 7,5 hp
Bedömning 7,5 hp
Ämnesdidaktik, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning 28,5 hp

samt ett självständigt arbete (examensarbete) 15 hp. Arbetet ska ha en
ämnesdidaktisk inriktning.
Ämnesstudier* (gäller både alternativ 1 och 2 ovan):
För en ämneslärarexamen i ett ämne, 210 högskolepoäng:
Utbildningen ska omfatta en fördjupning om 120 högskolepoäng i relevanta
ämnesstudier.
För en ämneslärarexamen i två ämnen, 300/330 högskolepoäng:
Utbildningen ska omfatta en fördjupning om 120 högskolepoäng i relevanta ämnes- och
ämnesdidaktiska studier samt 90 högskolepoäng i relevanta ämnes- och ämnesdidaktiska
studier i ytterligare ett ämne. När svenska, samhällskunskap eller musik ingår krävs alltid
120 högskolepoäng i ämnet.
För en examen på avancerad nivå ska ett självständigt arbete (examensarbete) om minst
15 högskolepoäng på avancerad nivå ingå i ämnesstudierna i ett av ämnena.

5 Övergångsregler
Studenter som påbörjat sin utbildning för denna examen före 2018-07-02 har rätt att
få examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr: FS 3.1.5-620-15.
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Ärende p: 17
Ärende: Införande av urvalsgrupper för antagning till den kompletterande
pedagogiska utbildningen, KPU, 150 % studietakt inför hösten 2019
Föredragande: Anna-Karin Lidström Persson
Starten för en förändrad KPU-utbildning med andra behörighetskrav och andra kurser har skjutits
fram av Lärarhögskolans styrelse till ht 20. I samband med en förändrad KPU-utbildning kommer
frågan om ämnen och urvalsgrupper utredas. Dock finns det skäl att göra vissa förändringar även inför
ht 19.

Bakgrund
Lärarhögskolan har sedan hösten 2012 erbjudit kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, för
studenter som vill bli lärare och redan har ämnesstudier motsvarande 90 hp för åk 7-9, alternativt 120
hp för gymnasiet. Studierna inom KPU-utbildningen omfattar 90 högskolepoäng och syftar till att
komplettera tidigare förvärvade ämneskunskaper för att studenten ska kunna avlägga en
ämneslärarexamen. KPU omfattar 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och 30 hp
verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Studierna inom inriktningen sker på distans med fysiska träffar
vid Umeå universitet. Två program1 erbjuds idag vid Umeå universitet, KPU med 50 % takt och KPU
med 150 % takt.
KPU 50 % erbjuds för sökande i praktisk-estetiska ämnen, moderna språk (franska, spanska, tyska),
finska, samiska och svenska som andra språk2. Det råder i princip ingen konkurens om platserna så
därför finns inte behovet av urvalsgrupper.
KPU 150 % erbjuds för sökande i väldigt många ämnen. Programmet är mycket populärt och har ca
fyra förstahandssökande per plats. Eftersom man studerar hela utbildningen på ett läsår samt studerar
på distans lockas sökande från hela landet.
Planeringstalet för KPU 150 % för ht 19 är 45 platser mot tidigare år 30 platser. Anledningen till det
höjda planeringstalet är att kunna utbilda fler lärare. Det ekonomiska utrymmet finns för denna
ökning och är beslutat om i budgeten för 2019. Genom det höjda planeringstalet kommer Umeå
universitet kunna erbjuda plats för såväl utvalda ämnen i egen urvalsgrupp (nedan) och i övriga
ämnen, dvs de ämnen som det inte finns en särskild urvalsgrupp.

Införandet av urvalsgrupper i KPU 150 %
Idag finns inte stöd för urvalsgrupper för KPU i Umeå universitets antagningsordning för utbildning
på grund- och avancerad3. Urvalgrupper för antagning till KPU 50 % eller KPU 150 % takt har alltså

Kompletterande pedagogisk utbildning vid Lärarhögskolan Umeå universitet
1 https://www.umu.se/utbildning/program/kompletterande-pedagogisk-utbildning---gymnasieskolan/
2 Möjliga undervisningsämnen i KPU vid Umeå universitet https://www.umu.se/utbildning/program/kompletterandepedagogisk-utbildning---gymnasieskolan/mojliga_undervisningsamnen_och_amneskrav-for-antagning/
3 Antagningsordning för Umeå universitet https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/utbildning-pagrund--och-avancerad-niva/161---antagningsordning-for-grund--och-avancerad-niva-2018---2019-fs-1.1-1903-17.pdf
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inte tidigare kunnat tillämpas. Det är dock rimligt att platser på KPU dimensioneras efter exempelvis
behov av lärare, efter hur många som utbildas via det reguljära ämneslärarprogrammen samt efter
tillgång på VFU-platser. Bristen på lärare är alarmerande stor idag och det är svårt att enkelt kunna
säga vad som egentligen är ett bristämne idag och som därmed ska prioriteras vid urval. Bristen på
behöriga lärare är dessutom olika stor vid olika skolor, olika kommuner, olika regioner.
Ett sätt att prioritera ämnen vid planering av urvalsgrupper bör då vara utifrån huruvida det utbildas
lärare i ämnet inom ämneslärarprogrammen. Det är idag mycket få eller inga studenter som utbildar
sig till lärare via ämneslärarprogrammen i moderna språk, i hem- och konsumentkunskap, textilslöjd,
trä- och metallslöjd, fysik och kemi. Specialidrott erbjuds inte överhuvudtaget i ämneslärarprogrammet. Därför skulle det vara angeläget att reservera platser för sökande till KPU 150 %
med kunskaper i dessa ämnen.

Motivering:
Moderna språk: Det är få sökande i hela landet till lärarprogrammen i moderna språk och det är
mycket få som söker till KPU. Här kan Umeå universitet bidra till att säkerställa lärarförsörjning i
dessa ämnen genom att ha en platspott för sökande i franska, spanska och tyska.
Hem- och konsumentkunskap: Utbildning till hem- och konsumentkunskapslärare ges vid få lärosäten
och bristen på behöriga lärare är stor. Idag ges inte längre hem- och konsumentkunskap i
ämneslärarprogrammet vid Umeå universitet eftersom det lockat allt för få sökande. Intresset för att
utbilda sig till lärare i ämnet är dock stort och det är högt söktryck till de fristående kurserna som ges i
hem- och konsumentkunskap med 100 % takt, distans. Målet för dessa studenter är att söka sig in på
KPU och nå en ämneslärarexamen.
Slöjd, textil och slöjd, trä- och metall: Utbildning i slöjd ges vid få lärosäten och bristen på behöriga
lärare är stor. Ämneslärarprogrammen i dessa ämnen lockar mycket få sökande vid Umeå universitet.
Intresset för att utbilda sig till lärare i ämnena är dock ganska gott och kurser upp till minst 90 hp ges
med 50 % studietakt, distans. Målet för dessa studenter är att söka sig in på KPU och nå en
ämneslärarexamen.
Specialidrott: Specialidrott klassificerades 2017 om från att vara ett yrkesämne till ett så kallat visst
ämne. Man kan nu nå en ämneslärarexamen i ämnet men ämnet ges dock inte inom något
ämneslärarprogrammet. Ämnet är centralt på alla nationella idrottsutbildningar (NIU) och
riksidrottsgymnasier (RIG) och behovet av välutbildade lärare/tränare för ungdomar är stort.
Fysik, Kemi: Ämneslärarprogrammen i dessa ämnen lockar mycket få sökande vid Umeå universitet.
Intresset för att utbilda sig till lärare i ämnena är något större via KPU 150 % takt men eftersom
konkurrensen om platserna är hög fylls platserna av andra ämnen exempelvis biologi.

Förslag till urval till KPU Förhöjd inför ht 19 – (totalt 45 platser)
-Urval för KPU med förhöjd studietakt med inriktning mot årskurs 7-9: (20 platser)
Platserna fördelas procentuellt i grupperna på följande sätt:
Sökande med minst 90 hp i slöjd (textilslöjd, trä- och metallslöjd, 25 %
Sökande med minst 90 hp i hem- och konsumentkunskap, 25 %
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Samtliga behöriga sökande med minst 90 hp i ett undervisningsämne 4, 50 %
Meritvärdering i respektive grupp baseras på högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (30285 hp)
Vid färre behöriga sökande till de utvalda ämnen omfördelas platserna till urvalsgruppen ”Samtliga
behöriga sökande”

-Urval för KPU med förhöjd studietakt med inriktning mot gymnasiet (25 platser)
Platserna fördelas procentuellt i grupperna på följande sätt:
Sökande med minst 120 hp i fysik eller i kemi, 20 %
Sökande med minst 120 hp i moderna språk (franska, spanska, tyska), 20 %
Sökande med minst 120 hp i specialidrott, 20 %
Samtliga behöriga sökande med minst 120 hp i ett undervisningsämne 5, 40 %
Meritvärdering i respektive grupp baseras på högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (30285 hp)
Vid färre behöriga sökande till de utvalda ämnen omfördelas platserna till urvalsgruppen ”Samtliga
behöriga sökande”

Beredning
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli

Beslut
Lärarhögskolans styrelse beslutar att




Urvalsgrupper införs enligt ovan i KPU 150 % takt för antagning ht 19
Lärarhögskolan utvärderar införandet efter antagningsomgångens slut för att besluta om
eventuell fortsatt tillämpning av urvalsgrupper samt hur urvalsgrupper bör utformas
Lärarhögskolans kansli uppdras att bereda ärende för yttrande hos Antagningsrådet för att
beslut därefter ska fattas av rektor om ändring i antagningsordningen för grund- och
avancerad nivå

4

Möjliga undervisningsämnen i KPU vid Umeå universitet https://www.umu.se/utbildning/program/kompletterandepedagogisk-utbildning---gymnasieskolan/mojliga_undervisningsamnen_och_amneskrav-for-antagning/
5

Möjliga undervisningsämnen i KPU vid Umeå universitet https://www.umu.se/utbildning/program/kompletterandepedagogisk-utbildning---gymnasieskolan/mojliga_undervisningsamnen_och_amneskrav-for-antagning/
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Expediering:
Anna Widén, institutionen för estetiska ämnen
Annica Nylander, institutionen för kostvetenskap
Magus Ferry, pedagogiska institutionen
Ingela Valfridsson, institutionen för språkstudier
Catarina Rudälv, institutionen för matematik och matematisk statistik
Hans Forsman, institutionen för fysik
Wolfgang Schröder, kemiska institutionen
Maria Lundgren, studentcentrum
Lärarhögskolans kansli
Registrator
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Ärende p: 18
Ärende: Inkomna kursplaner, för nyinrättande.
Föredragande: Anna Rådström
Bakgrund: Enligt lärarhögskolans hanteringsordning för kursplaner (FS 1.1-522-16) ska

kursplaner som nyinrättas först förankras vid Lärarhögskolan innan ärendet hanteras
vidare enligt den ordning som gäller vid kursansvarig institution/fakultet.
Beredning: Bifogade kursplaner med i de flesta fall tillhörande blankett, har inkommit

löpande till kansliet som granskat och i förekommande fall rekommenderat revideringar
(se eventuella kommentarer i respektive kursplan alt via mejl). Rekommendation till
revidering alternativt ett godkännande har löpande delgetts berörd institution.
Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beslutar att rekommendera kursansvariga

institutioner/fakulteter att fastställa kursplanerna enligt föreslagna revideringar.
Bilagor: Kursplaner samt ifyllda blanketter till kursplanerna med följande kurskoder:
6KG009, 6PE275, 6PE276, 6PE278, 6MS003, 6NO044, 6MA044, 6MA043

Expedieras till: Studierektorer och studieadministratörer vid följande institutioner:
Inst för geografi, Inst för matematik och matematisk statistik, Inst för
naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Inst för tillämpad
utbildningsvetenskap
Samt för kännedom till: Ingela Jonasson, Joakim Bergbom, Agnetha Simm och
Registratur

Lärarhögskolan

901 87 Umeå

www.umu.se

