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Ärende p: 11
Fördelning av medel inom ULF för FoU-projekt om tillgängliga lärmiljöer med
Umeå kommun
Föredragande: Carina Rönnqvist
Bakgrund: Den 16 december 2019 gick Lärarhögskolan ut med en utlysning om 3 mnkr för FoUprojekt om tillgängliga lärmiljöer i samverkan med Umeå kommun. Utlysningen ingick som en
satsning inom ramen för regeringsuppdraget ULF: Vid sista ansökningsdag hade två ansökningar
inkommit:



Huvudsökande Gudrun Svedberg: Ringar på vattnet - Ett utvecklings- och
aktionsforskningsprojekt för inkluderande och tillgänglig lärmiljö i skolan
Huvudsökande Kim Wickman: Kunskapande och verksamhetsutveckling i samverkan —
tillgänglig lärmiljö för elever med funktionsvariationer

Länk till utlysning innehållande bl a Umeå kommuns beskrivning om önskad
inriktning: http://bit.ly/2NM1cHa
Umeå kommun har granskat de båda ansökningarna och skickat in en skriftlig bedömning
till Lärarhögskolan via e-mail från skolstrateg Fredrik Strandgren, den 7 februari 2020, med en
komplettering den 10 februari. Kommunen rankade Wickmans ansökan före Svedbergs då de
ansåg att den i högre grad överensstämmer med Umeå kommuns önskade inriktning samt att den i
större omfattning beaktar bägge parters behov, initiativ och kompetenser.
Även Lärarhögskolans forskningskommitté har granskat ansökningarna. Detta gjordes vid
sammanträdet den 5 februari 2020 och de ledamöter som anmält jäv deltog ej.
Forskningskommittén ansåg båda ansökningarna genomförbara utifrån Umeå kommuns önskade
inriktning men bedömde Wickmans ansökan starkare främst på grund av den mer seniora
forskargruppen och att det fanns en tydligare uppdelning av forsknings- och utvecklingssyften.
Forskningskommittén rekommenderar Lärarhögskolans föreståndare att bevilja medel till
huvudsökande Kim Wickman för FoU-projekt om tillgängliga lärmiljöer i samverkan med Umeå
kommun. (Punkten justerades vid sittande bord.)
Beredning: Ärendet har beretts av Carina Rönnqvist
Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beviljar preliminärt utlysta medel till huvudsökande Kim
Wickman för FoU-projekt om tillgängliga lärmiljöer i samverkan med Umeå kommun. Medlen kan
fördelas först om och när Wickmans forskargrupp och representanter från Umeå kommun har
kommit fram till en gemensam och mer specifik projektplan.
Motivering av beslut: Kim Wickmans ansökan och projektplan ligger väl i linje med
grundtankarna bakom regeringsuppdraget ULF och har förordats av både Umeå kommun och
Lärarhögskolans forskningskommitté.
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1) FORSKNINGSPROGRAM
Kunskapande och verksamhetsutveckling i samverkan — tillgänglig lärmiljö för
elever med funktionsvariationer
Det övergripande målet med FoU-projektet är att utveckla en verksamhetsinriktad design av hur
tillgängliga lärmiljöer kan främja lärandet för elever med funktionsvariationer. I projektet kommer
pedagoger från flexteam vid Umeå kommuns högstadieskolor att arbeta tillsammans med forskare från
Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. Forskargruppen har bred specialpedagogisk kompetens
och erfarenhet av att bedriva forskning med koppling till verksamhetsutveckling, vilket överensstämmer
med hur Umeå kommun definierar praktiknära forskning (d nr. FS 2.1.6-2336 -19).
Syfte och mål:
Skolutvecklingssyftet är att identifiera faktorer som bidrar till att stärka organisationens och
pedagogernas inkluderingsförmåga genom att:






identifiera gynnande faktorer i lärmiljön för elever med funktionsvariationer
identifiera befintlig kunskap som pedagoger besitter om undervisningsmetoder för elever med
funktionsvariationer
identifiera och eliminera hinder i lärmiljön för elever med funktionsvariationer
utveckla undervisningsmetoder för elever med funktionsvariationer
utveckla kompetens hos lärarna att själva utvärdera och analysera lärmiljöns tillgänglighet

Forskningssyftet är att kritiskt granska och analysera:
 begreppet ”tillgänglig lärmiljö”, dvs.
- vilka betydelser tillskrivs en sådan miljö?
- när, var och hur kan tillgängliga miljöer skapas?
 processen att utveckla tillgängliga lärmiljöer
- vilka möjligheter och hinder finns och vad kan vi lära av detta?
Områdesöversikt:
Inkludering är en del av en allmän demokratisering av skolan och samhället i stort men inkludering är
ett normativt begrepp för skolutveckling, vilket får konsekvenser för såväl individen som den
specialpedagogiska verksamheten. Forskning om inkludering har bland annat visat att en oreflekterad
inkluderande undervisning kan medföra att elever lämnas utan möjligheter att utforska den egna
potentialen och därmed riskerar marginalisering och utslagning (Connolley & Hausätter, 2009).
Organisationen bör istället anpassas efter elevernas olikheter och inte tvärt om (Carlsson & Nilholm,
2004). Inkluderande lärmiljöer konkretiseras på skol- och klassrumsnivå och omfattar i praktiken alla
elevers situation i utbildningssystemet (Nilholm, 2019). Att verka för inkluderande lärmiljöer är en del
av skolans specialpedagogiska arbete och är en del av alla lärares uppdrag (Pettersson & Ström, 2019).
Specialpedagogisk verksamhet kan förstås utifrån förmågan att möta mångfald och variation (Ström &
Linnanmäki, 2011) av olika typer av svårigheter som kan uppstå för elever i skolsammanhang (Nilholm,
2018). Alla elever behöver stöd för sitt lärande i skolan, vissa tillfälligt och andra över tid. Vilket
perspektiv som antas, inlärningssvårigheter (eleven) eller undervisningssvårigheter (läraren), avgör vad
som uppfattas som specialpedagogik och vem som äger utmaningen (Ström & Linnanmäki, 2011).
Tidigare forskning visar att skolsvårigheter ofta tillskrivs eleven, med fokus på individens ”inre”
egenskaper (Hjörne & Säljö, 2019b, Nilholm, 2018). Den syn på skolsvårigheter som förespråkare för
inkludering ofta hävdar är emellertid att svårigheter skapas av brister i miljön (Nilholm, 2018). Trots
detta uppmärksammas kontextuella faktorer endast i begränsad omfattning. Hattie (2008) vill mena att
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det är vad som görs som har betydelse snarare än var det görs. Att lärmiljön blir tillgänglig bör därmed
vara den överordnade frågan, inte om den blir tillgänglig i ordinarie klass eller i särskild
undervisningsgrupp. Malmqvist och Nilholms studie (2014) visar att de arbetssätt och metoder som
fungerar väl för elever i svårigheter oftast är bra för alla elever vilket understryker betydelsen av en
tillgänglig lärmiljö.
Elever i svårigheter. Elever som kan ha svårt att uppnå alla delar av kunskapskraven är de med
neuropsykiatriska svårigheter. Neuropsykiatriska svårigheter handlar om svårigheter med
understödjande kognitiva funktioner för att kunna tillgodogöra sig den fysiska-, sociala, och
pedagogiska lärmiljön och inte om intelligens. För elever med neuropsykiatriska svårigheter blir
kunskapsprofilerna ofta ojämna vilket ställer krav på differentierad undervisning för att möta
individuella behov (Wallberg, 2019) samt en förståelse för den utformade lärmiljöns konsekvenser för
individen (se ex. Conn, 2018; Jensen, 2017; Sjölund m.fl, 2017).
Elever med hög skolfrånvaro kan likaledes ha svårt att uppnå kunskapskraven. Forskning om
problematisk skolfrånvaro har i hög utsträckning rört hur frånvarobeteende kan behandlas (Kearny,
2008) och i mindre utsträckning om pedagogiska aspekter. Friberg et al. (2015) diskuterar dock olika
typer av insatser vid långvarig skolfrånvaro, till exempel samordning mellan olika instanser. Avgörande
för att elever med lång skolfrånvaro ska komma tillbaka är, enligt Hallinan (2008) att lärare är
uppmuntrande, stödjande och förtroendeingivande. Annan forskning lyfter fram arbetet mot mobbing
som en viktig aspekt för att förebygga skolfrånvaro (Reid, 2012). Såväl risk för skolfrånvaro bland, samt
krav på särskilda skolor för, ”särskilt begåvade” elever har varit återkommande teman i senaste årens
mediadebatt om särskild begåvning (Silfver, manuskript). Ur pedagogisk synvinkel är särskild
begåvning understuderat och även om internationell forskning finns (t.ex. Wong, 2018) saknas en
gemensam definition av själva begreppet. Detta leder till att särskild begåvning tolkas på olika sätt och
att det är oklart om och hur det ska hanteras pedagogiskt (Pettersson, 2017). Psykologisk forskning har
istället kommit längre inom detta fält och föreslår även olika undervisningsmetoder (Persson, 2014).
Lärmiljöns konsekvenser för elever i svårigheter. Tillgång till specialpedagogisk handledning för
lärarna, för att de ska kunna differentiera och utforma en tillgänglig och inkluderande lärmiljö för alla
elever, har visat sig vara ett viktigt inslag i utvecklingen av lärmiljöns pedagogiska, sociala och fysiska
tillgänglighet för att främja kunskapsresultaten bland elever i svårigheter (Kotte, 2017; Boo m.fl, 2019).
Det är vanligt att elever med neuropsykiatriska svårigheter inom det svenska skolväsendet såväl som
det internationella placeras i särskilda undervisningsgrupper eller specialklasser (Hjörne, 2016; Hjörne
& Säljö, 2019a; Malmqvist & Nilholm, 2016). Göransson m.fl. (2011) har undersökt förekomsten av
särskilda undervisningsgrupper i svenska kommuner och flertalet av de, i studien, medverkande
kommunerna använder sig av särskilda undervisningsgrupper. Det framkommer också att elever som
placeras i särskilda undervisningsgrupper blir kvar där under lång tid, i vissa fall under hela
högstadietiden (Skolinspektionen, 2014). Liknande tendenser finns även i internationella studier
(Granite & Graham, 2012). Således saknas pedagogiska och specialpedagogiska metoder och strategier
för hur elever ska kunna återgå till ordinarie klass och inkluderas i dessa.

Projektbeskrivning:
Teori:
Övergripande avses att ta utgångspunkt i den kritiska forskningstraditionen då många förespråkare för
inkludering menar att omgivningsfaktorer på olika nivåer är främsta orsakerna till att elever hamnar i
skolsvårigheter (Haug, 1998; Skrtic, 1991, 1995). Vidare tänker vi oss att anlägga ett ramfaktorteoretiskt
perspektiv (se ex. Lundgren, 1972, 1979). Teorin fångar inte vad som sker på individnivå, dvs. vad
förändringen betyder för lärarna och/eller eleverna med funktionsvariationer. Därför kompletterar vi
ramverket med en begreppsapparat som ger verktyg för att analysera förändringen i termer av
inkludering (Shiers delaktighetsmodell) och upplevelser på individnivå (”sense of belonging”). För att
fånga upplevelser på individnivå använder vi oss av Mahar m.fl (2013) konceptualisering av begreppet
”belonging”. (Se teori bilaga 1).
Metod:
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Istället för forskning om och forskning för skolan, vill vi betona att vi avser att genomföra forskning
som en aktivitet med skolan. Vår metodologiska utgångspunkt för projektet bygger därmed på idén om
att praktiknära forskning är en deltagande, demokratisk process som handlar om att utveckla praktiskt
kunnande där handling och reflektion, teori och praktik förs samman och skapar praktisk kunskap som
är användbar i skolan (Se metod bilaga 1).
Preliminär tidplan:
Termin 1: Planeringsfasen syftar till att utarbeta en preciserad projektplan och förbereda verksamheten inför
projektets genomförandefas. I planeringsfasen sker även en avstämning av vilka roller och förväntningar som finns
på samverkande parter gällande vad som är rimligt att åstadkomma inom ramen för projektet. Syftet med
planeringen är att skapa en tydlig överblick över vad som ska göras och i vilken ordning insatserna ska utföras.
Planeringsfasen ska generera en tidsplan som projektgruppen kan följa under projektets gång. Termin 1 omfattar
även en målformuleringsfas relaterat till skolverksamhetens behov.

Termin 2: Vi tänker oss att termin 2-5 främst består av lärande- och genomförandefas. Syftet med lärande- och
genomförandefasen är att skapa projektresultatet med avseende på forskning och utveckling utifrån fördjupad och
preciserad projektplan.
Termin 3-4:Vi tänker oss att termin 2-6 omfattar lärandefas, genomförandefas och skrivarfas.
Termin 5-6: Skrivandefasen. Vi tänker oss att rapportering sker både traditionellt vetenskaplig publicering,
muntliga presentationer den och populärvetenskaplig. Avslutningsfas. Viktigt att summera och gemensamt
reflektera över vilka avsiktliga och oavsiktliga effekter som projektet har bidragit till och vilka uppslag det gett till
framtida forskning- och utvecklingsinsatser.

Betydelse:.
För att utveckla och överföra forskningsresultat till praktisk tillämpning och kunskapsutveckling inom
skolans verksamhet krävs att lärare har möjligheter att använda, diskutera och reflektera över
forskningsresultaten i den egna praktiken. Ett mellanled mellan utbildningsvetenskaplig forskning och
skolans praktik är därmed nödvändig för att forskningsresultat ska kunna transformeras till kunskap som
är användbar i syfte att utveckla praktiken. I projektet avser vi att säkerställa detta mellanled genom att
fokusera på anpassade koncept och modeller utformade i samverkan så att forskningsresultat blir
tillämpbara och långsiktigt hållbara i skolans praktiska verksamhet. Mot denna bakgrund har vi utformat
projektets design och bidrar därmed med kunskap som flyttar fram och förnyar den aktuella
forskningsfronten med avsikt att göra lärmiljön tillgänglig för elever med funktionsvariationer.
Projektets resultat kommer att kunna bidra till ökad undervisningskvalitet och kompetensutveckling
tillsammans med lärarna vid de flexteam och skolor som medverkar i projektet. Resultaten kan komma
kommunens skolor till del genom kunskapsspridning, fortbildning, fortsatt utvecklingsarbete och
kollegialt lärande inom och utom kommunen. (se betydelse i bilaga 1).

Riskanalys:
Gruppen om fyra forskare har delvis överlappande kompetenser och kan fylla varandras uppgifter vid
eventuella förändringar. Inte heller lärarnas medverkan är strikt personberoende. Vidare bygger
deltagande från lärarna sida på frivillighet och huvudmannens engagemang är en god förutsättning för
projektets kontinuitet. (se etiska aspekter bilaga 2)
Forskarnas funktion i projektet:
KW (25 %) ansvarar för samordning och projektets ekonomi. ES (15%) MN (15%) och GP(15%)
Förutom den specialpedagogiska expertisen bidrar forskargruppen med omfattande kunskaper och
erfarenheter av olika aspekter gällande tillgängliga lärmiljöer och funktionsvariationer. Till projektet
knyts en referensgrupp som består av Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning mot
specialpedagogik, Uppsala Universitet, Gunilla Lindqvist, docent i pedagogik och lektor i pedagogik
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med inriktning mot specialpedagogik, Uppsala universitet samt Kristina Ström, professor i
Specialpedagogik, Vasa, Finland.
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Bilaga 1 Forskningsprogram teori och metod samt betydelse för skola och
samhälle:
Här följer en mer utförlig beskrivning av våra tänkta utgångspunkter.
Teori:
Övergripande avses att ta utgångspunkt i den kritiska forskningstraditionen då många förespråkare för
inkludering menar att omgivningsfaktorer på olika nivåer är främsta orsakerna till att elever hamnar i
skolsvårigheter (se ex. Haug, 1998; Skrtic, 1991, 1995). Två nyckelbegrepp som vi avser att utgå ifrån
och som är centrala inom det specialpedagogiska/inkluderings-fältet är olikhet och normalitet (t.ex.
Booth, Ainscow, Black-Hawkins, Vaughan & Shaw, 2000; Ferguson, 2008) då dessa begrepp historiskt
sett har och har haft stor betydelse för hur elever i svårigheter bemötts i utbildningssammanhang.
Vidare tänker vi oss att anlägga ett ramfaktorteoretiskt perspektiv (se ex. Lundgren, 1972, 1979).
Ramfaktorteorin ger oss verktyg för att analysera hur strukturer sätter gränser för vad som kan uppnås i
skolan praktik där förändringsprocesserna pågår. Teorin fångar dock inte vad som sker på individnivå,
dvs. vad förändringen betyder för lärarna och/eller eleverna med funktionsvariationer. Därför har vi
kompletterat ramverket med en begreppsapparat som ger oss verktyg för att analysera förändringen i
termer av inkludering (Shiers delaktighetsmodell) och upplevelser på individnivå (”sense of
belonging”). Det ramfaktorteoretiska ramverket innebär att det som sker i den dagliga skolpraktiken, ses
som ett resultat av ideologiska föreställningar och förhandlingar om verksamheten och de ramar som
omgärdar den. Den dagliga skolpraktiken följer ett mönster som medför att vad som sker känns igen och
upplevs som meningsfullt av de individer som ingår i den. Mönstret är en anpassning av ideologi
(formella och informella värderingar och mål) till de faktiska ramarna (konstitutionella, organisatoriska
och fysiska) för verksamheten. Konstitutionella ramar är t.ex. lagar, styrdokument och bestämmelser
fastställda av stat och kommun samt beslut fattade av exempelvis rektorer. Organisatoriska ramar är de
åtgärder som är ett resultat av ekonomiska förutsättningar, t ex. vad som prioriteras och vilka funktioner
som finns inom en skolverksamhet. Fysiska ramar är materiella resurser som t.ex. lokaler och
infrastruktur. Mönstret ger den vardagliga verksamheten en struktur – vilka som inkluderas/exkluderas,
en funktion – vad skolan är till för och en metodik – hur undervisningen organiseras och bedrivs (jfr
Lundgren, 1979).
Individerna i verksamheten (skolledare, lärare och elever) ses som delaktiga i processer där formella
och informella handlings- och tolkningsprinciper för verksamheten konstrueras och förmedlas. Genom
dessa formas en för aktörerna meningsbärande logik som sätter gränser för vilka handlingar och
beteenden som är önskvärda och eftersträvansvärda och vilka som inte är det. För att analysera vad
förändringsprocesserna mot tillgängliga lärmiljöer betyder för inkludering av elever med
funktionsnedsättning använder vi oss av en modifierad version av Shiers (2001) delaktighetsmodell.
Modellen ser vi som särskilt användbar för den longitudinella ansats vårt projekt har då den är
processinriktad och beskriver vad som över tid behöver uppnås för att högre nivåer av delaktighet - från
att bli lyssnad på till att vara med och dela makt och ansvar över beslutsfattande - ska kunna realiseras.
Modellen identifierar fem nivåer av delaktighet med tre steg av åtagande på varje nivå. Åtagandena
bygger på att den som traditionellt har makten och tolkningsföreträdet över verksamheten (t.ex.
huvudmannen, rektorn, skolledaren, läraren) successivt verkar för en jämnare maktfördelning och ett
delat ansvar för beslut om verksamheten. Vi kommer att modifiera modellen så att den svarar mot det
sammanhang som den kommer att användas i. För att fånga upplevelser på individnivå använder vi oss
av Mahar, Cobigo och Stuarts (2013) konceptualisering av begreppet ”belonging”. Mahar et al menar
att följande element är fundamentala för ”sense of belonging”; subjectivity, groundedness to an external
referent; reciprocity, dynamism and self-determination och föreslår mot bakgrund av det följande
definition:
A sense of belonging can be defined as a subjective feeling of value and respect derived from a reciprocal relationship to
an external referent that is built on a foundation of shared experiences, beliefs or personal characteristics. These feelings
of external connectedness are grounded to the context or referent group, to whom one chooses, wants and feels permission
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to belong. This dynamic phenomenon may be either hindered or promoted by complex interactions between environmental
and personal factors. (sid. 1031).

Metod:
Vår metodologiska utgångspunkt för projektet bygger på idén om att praktiknära forskning är en deltagande,
demokratisk process som handlar om att utveckla praktiskt kunnande där handling och reflektion, teori och praktik
förs samman och skapar praktisk kunskap som är användbar i skolan. Centralt i diskussionen om praktiknära
forskning är vikten av relationen mellan teori och praktik där det finns olika idéer om hur praktisk kunskap i
relation till teoretisk kunskap ska förstås (Mattsson, 2004). Här argumenterar vi med Carr och Kemmis (1986) för
att det finns ett dialektiskt förhållande mellan teori och praktik där kritisk praktiknära forskning kan stötta
utvecklingen av en kritisk praktik. Med detta menar vi att forskargruppen tillsammans med lärargruppen 1)
identifierar de problem eller utvecklingsområden som vi ska arbeta med; 2) identifierar, studerar och reflekterar
över den forskning som finns kring problemen/utvecklingsområdena; 3) planerar och genomför möjliga
förändringar; 4) utvärderar och analyserar resultaten. Vilket vetenskapligt material som ska samlas in, hur det ska
gå till och varför/i vilket syfte sker i dialog med verksamma inom skolan. Därför är det svårt att i nuläget mer i
detalj redogöra för vilken/vilka metoder som kommer att bli aktuella i projektet. Istället för forskning om och
forskning för skolan, vill vi betona att vi avser att genomföra forskning som en aktivitet med skolan.

Betydelse:
I projektet överbryggs teori och praktik genom:
-

att utveckla tillämpbar forskning i skolan med betoning på lärande, kunskaper och
delaktighet och de insatser som behövs för att möta variation och mångfald så att alla barn och
ungdomar ges möjlighet att tillgodogöra sig kunskap och uppleva tillhörighet.

-

att samverkan inom ramen för projektet inbjuder till en öppen och kritisk dialog mellan
forskare och skolaktörer samt inriktas mot att stärka lärares professionsutveckling vad gäller
tillgängliga lärmiljöer för elever med funktionsvariationer.

-

att bidra till en god förståelse för komplexiteten i samspelet mellan teori och praktik som
svarar mot lärarnas och skolledarnas behov av relevant, tillförlitlig och praktiskt hållbar
kunskap vad gäller tillgängliga lärmiljöer för elever med funktionsvariationer.

-

att utveckla tillförlitliga och hållbara vägar för att systematisera vetenskapligt
underbyggda metoder och arbetssätt.

-

att tillgängliggöra de kunskapstillskott som projektet genererar för lärares och skolledares
praktiska verksamhet i skolan samt till det praktiknära utbildningsvetenskapliga området vid
Umeå Universitet som omfattar såväl forskning som professionsutbildningar.

-

att bidra till en lärarprofession och en lärarutbildning (speciallärare/specialpedagog) som är
nyfiken på forskning och har möjligheter att ta del av, diskutera och använda
forskningsresultat i syfte att utveckla praktiken inom skolans område.

Mot denna bakgrund har vi utformat projektets design och bidrar därmed med kunskap som flyttar fram
och förnyar den aktuella forskningsfronten med avsikt att göra lärmiljön tillgänglig för elever med
funktionsvariationer. Projektets resultat kommer att kunna bidra till ökad undervisningskvalitet och
kompetensutveckling tillsammans med lärarna vid de flexteam och skolor som medverkar i projektet.
Resultaten kan komma kommunens skolor till del genom kunskapsspridning, fortbildning, fortsatt
utvecklingsarbete och kollegialt utbyte inom och utom kommunen.
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Bilaga 2 Etiska aspekter på projektet:

Etiska aspekter på projektet:
I projektet undersöker vi ämnen och erfarenheter som kan vara potentiellt känsliga att prata om. En
etikprövning kommer att genomförs då det är av vikt för en frivillig och flexibel uppläggning av studien.
All datainsamling kommer att ledas av ansvariga forskare med erfarenhet av intervjuer kring frågor som
behandlar exempelvis funktionsvariationer, exkludering, inkludering, utanförskap, delaktighet,
medbestämmande och likvärdighet. Deltagandet sker frivilligt, vilket är mycket viktig för
informanternas integritet och välbefinnande. Samtliga frågor och samtalsämnen är således frivilliga för
informanten att besvara. Vid transkriberingen kommer potentiellt identifierbara uppgifter som namn,
datum, orter m.m. att anonymiseras. Intervjuerna struktureras med hjälp av en intervjuguide men
genomförs med ett flexibelt upplägg då förutbestämda, fasta frågor kan uppfattas som stötande eller
obligatoriska att besvara. Detaljerad information om studien, frivillighet, konfidentialitet, inflytande och
rättigheter delges deltagarna skriftligt i god tid innan intervjun samt muntligt vid intervjutillfället för
informerat samtycke. Samtycke inhämtas till både intervjudeltagande samt av transkriberade
intervjudata: Först inhämtas samtycke i samband med rekryteringen av intervjupersoner. Därefter spelas
muntligt samtycke in samband med intervjuns genomförande. För att minimera eventuella riskerna för
att informanterna ska ta skada av deltagandet genomförs samtliga intervjuer av forskare med erfarenhet
av skolkontexten och av att intervjua elever i svårigheter. När det gäller intervjuer av elever inhämtas
även samtycke från vårdnadshavare. En etikprövning kan bli aktuell.
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Bilaga 3 Pågående forskningsverksamhet:
Mikaela Nyroos, docent i Pedagogik
Min forskning är inriktad mot barns och elevers lärande med fokus på barn/elevers och deras olika
förutsättningar och hur den pedagogiska verksamheten kan anpassas för att möta alla barn och elever.
Vad som tydligt framgår i de studier jag medverkat i, är att utmaningarna och svårigheterna, för att alla
elever ska bli sitt bästa jag, ligger i omständigheter utanför barnet/eleven. Mina forskningsaktiviteter är
som forskningsledare för det VR-finansierade projektet Kognitiva implikationer för matematiklärande
hos yngre (2009-2016), och i det uppföljande projektet Att i åk 3 predicera matematikprestation i åk 9
(2019-2020), finansierat av Lärarhögskolan, Umeå universitet. Jag medverkar även i det VRfinansierade projektet Att inte klara av trycket: hur hänger matteängslan ihop med matematikprestation
(2020-2022) och i ett hälsofrämjande skolutvecklingsprojekt finansierat av Skolverket, tillsammans med
Falu kommun, Aktiv och deltagande – innovativa gymnasieklassrum (2018-2020). I relation till den
forskning som jag intresserar mig för knyter FoU-projektet an till hur den pedagogiska verksamheten
kan anpassas för att möta alla barn och elever.

Gerd Pettersson, lektor i Pedagogik
2004-2013 hade jag ansvaret att utveckla och leda det samverkande regeringsuppdraget mellan skolan
och lärarutbildningen, benämnt Regionalt utvecklingscentrum, (RUC). Verksamheten i RUC bestod av
att stimulera och tillse att behovsbaserad praktiknära FoU-samverkan i specifika områden utvecklades
mellan universitets forskare (23 institutioner) och pedagoger/rektorer/skolchefer (15 kommuner i
Västerbotten samt Örnsköldsviks kommun). Ett specifikt kommunövergripande behovsbaserat
utvecklingsområde var specialpedagogik. FoU-samverkan skulle ske på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet, något som sedermera kom att uttryckas i Skollagen (2010:800). Uppdraget i RUC
förstärkte mitt intresse av praktiknära skolforskning och 2017 disputerade jag med den
specialpedagogiska praktiknära sammanläggningsavhandlingen Inre kraft och yttre tryck – perspektiv
på specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor. Ett överraskande delresultat från 58 medverkande
glesbygdsskolorna var lärares och rektorers arbete med elevers inkludering. I analysprocessen användes
bland annat Nilholm och Göransson (2013) kriterier för inkludering. Pågående forsknings- och
utvecklingsarbeten, relevanta för ULF i samverkan med Umeå kommun utgår från praktiknära forskning
och är: 1) Specialpedagogisk fjärrhandledning (2017-2020), 2) ULF-projektet; glesbygdsskolors
kollegiala
arbete
med
bl.a.
specialpedagogik
och
fjärrundervisning
(2019-2021),
Redaktionsgrupp/redaktör för en nordisk antologi om praktiknära forskning och specialpedagogik
(2018-2020). Lärarhögskolans referensgrupp för ULF (2019 och fortfarande).

Eva Silfver, professor i Pedagogik med inriktning mot specialpedagogik
Mitt avhandlingsprojekt genomfördes som ett aktionsforskningsprojekt tillsammans med lärare vid två
olika skolor. Avhandlingen handlar bl.a. om hur lärare kan förändra sin undervisning mot ett mer
inkluderande klassrum. Min forskning handlar sedan dess om normer och identitetsskapande i skola och
samhälle. Frågor om makt, demokrati och delaktighet är centrala för denna typ av forskning där frågor
om inkludering/exkludering, normalitet/avvikelse och jämlikhet/ojämlikhet är i fokus.
Nörd eller särbegåvad: inkluderings- och exkluderingsprocesser i skolan med särskilt fokus på
naturvetenskapliga skolämnen. 2019-2020 (Eva Silfver)
Det övergripande målet med projektet är att skaffa ny kunskap om inkluderings- och
exkluderingsprocesser i relation till naturvetenskapliga ämnen. Ungdomars bristande intresse för
naturvetenskap har sedan länge uppmärksammats bland forskare men även i samhället i stort vilket
också lett till forskning kring, främst, relationen mellan genus, social och etnisk bakgrund och
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naturvetenskaplig utbildning och undervisning. Denna studie tar ett delvis annat grepp i relation till detta
”brist-problem” genom att rikta intresset mot hur ”särbegåvning” och ”nördighet” artikuleras i
naturvetenskapliga utbildningssammanhang. Att studera eller arbeta med naturvetenskap kommer ofta
å ena sidan med hög status men associeras å andra sidan också med social annorlundahet. Det är i detta
spänningsfält – mellan ”upphöjdhet” och ”utstötthet” – som studien befinner sig. Rent konkret består
projektet av två delstudier där den första undersöker hur särbegåvning och nördighet konstrueras
diskursivt via media, medan den andra delstudien undersöker identitetsarbete bland elever och studenter
självidentifierande som särbegåvade, alternativt nördar. Projektet är intressant i relation till sökta FoUprojekt då det utvecklar kunskap om hur vi kan förstå ”särbegåvning” samt därtill kopplade
inkluderings- och exkluderingsprocesser.
Nörden som grindvakt? Föränderliga relationer mellan kön, ’ras’ och teknik. 2019-2022 (Eva Silfver,
Maria Berge, Anderas Ottemo (GU), Heather Mendic (London)
Det övergripande målet med projektet är att bidra med kunskap om hur teknikutbildningar kan bli mer
inkluderande. Vi använder oss av tidigare kunskap om att passion och entusiasm för teknik (och
naturvetenskap) ofta kopplas till maskulin nördighet som tycks utestänga många människor från dito
studier, samtidigt som nörden under senare år blivit mer accepterad och också populär. Vi undersöker
hur nörden ”görs” på olika sätt, dvs. både öppnar och stänger för människor att söka sig till
teknikutbildningar. Studien består av tre delstudier där varje delstudie belyser en kontext: a)
Populärkultur (filmanalys samt elevintervjuer med fokus på kopplingen populärkultur och framtida val
av utbildning); Dataspelssammanhang (deltagande observationer med intervjuer med andra deltagare);
Studentkårs verksamhet: (deltagande observationer med intervjuer med studenter). Projektet är
intressant i relation till sökta FoU-projekt då det utvecklar kunskap om hur verksamheter kan bli mer
inkluderande för olika typer av människor.

Kim Wickman, docent i Pedagogik
Likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse-framgångsfaktorer för ökad inkludering inom
idrottsområdet FORTE 2019-2022 (Kim Wickman, Staffan Karp, Madelene Nordlund, Marjatta Takala
och Lotta Wikström)
Föreliggande forskningsprojekt avser att följa den inkluderingsprocess som nu pågår inom den svenska
idrottsrörelsen. Svensk idrott står inför en stor organisationsförändring vilket innebär en demontering
av Parasportförbundet och en inkludering av idrottare med funktionsnedsättning i befintliga
specialidrottsförbund. Förändringen ställer nya krav på resursfördelning, delaktighet och tillgänglighet.
Med kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder undersöker projektet på individ-, organisationsoch samhällsnivå möjligheter och barriärer för en förändring mot jämlika och jämställda villkor. Med
3,2 miljoner medlemmar i 20 000 ideella föreningar är Riksidrottsförbundet Sveriges största folkrörelse.
Trots att nästan alla barn någon gång i livet är medlemmar i en idrottsförening är det få barn med
funktionsnedsättning som regelbundet deltar i idrott. När det gäller makt och inflytande återfinns få
personer med funktionsnedsättning i ledande positioner inom idrotten och i samhället i stort.
Parasportförbundet administrerar idrott för personer med rörelsehinder, synskador och
utvecklingsstörning. Vad som faktiskt kommer att ske när organisationsförändringen implementeras och
vad den betyder för de individer som berörs är vad föreliggande forskningsprojekt intresserar sig för.
Förutom att leda ovan beskrivna forskningsprojekt är jag forskningsledare för LHs strategiska satsning
på specialpedagogik i syfte att stärka infrastrukturen och det tvärvetenskapliga institutionsövergripande
samarbetet inom specialpedagogik med inriktning mot speciallärarutbildningens områden. Projektet är
intressant i relation till sökta FoU-projekt då det utvecklar kunskap om hur förändringsprocesser mot
ökad inkludering sker i praktiken.

Johan Edin, doktorand i pedagogik med inriktning specialpedagogik
Mitt forskningsområde handlar om att skapa en förståelse för, och kunskap om hur specialklasser för
elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar legitimeras, organiseras och utvecklas.
Huvudfokus kommer inte att ligga på de elever som deltar i dessa verksamheter utan de professioner
som utgör de arbetslag som är verksamma i dessa specialklasser. I min forskning använder jag mig av
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ett teoretiskt perspektiv som fokuserar på lärande organisationer och organisatoriskt lärande. Det
teoretiska ramverket syftar till att binda ihop viktiga komponenter för att på så sätt skapa ett
analysverktyg för lärandeprocessen i arbetslagen inom särskiljande (specialpedagogiska) verksamheter.
Ramverket skapar förutsättningar för att granska särskiljande verksamheter ur ett systemperspektiv och
därmed bidra med ytterligare analysverktyg till det specialpedagogiska forskningsfältet. Med hjälp av
det organisationsteoretiska perspektivet kan såväl möjligheter som hinder i skapandet av lärande
organisationer och förutsättningar för organisatoriskt lärande i särskiljande verksamheter identifieras.
Doktorandprojektet är intressant i relation till sökta FoU-projekt då det utvecklar kunskap om
pedagogiska och specialpedagogiska metoder och strategier för hur elever ska kunna återgå till ordinarie
klass och inkluderas i dessa.

Malin Ekesryd Nordström, doktorand i pedagogik med inriktning
specialpedagogik
Förståelser av begreppet särskild begåvning inom förskolan som utbildningsområde.
I mitt forskningsprojekt undersöker jag hur pedagoger och rektorer inom förskolan konstruerar
begreppet särskild begåvning och vad som hindrar eller möjliggör i arbetet med dessa individer. Även
kunskaper och erfarenheter hos föräldrar till särskilt begåvade barn kommer att vara en del av studien.
Mitt teoretiska ramverk utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt, där kunskap och lärande sker i
samverkan med andra människor mot bakgrund av en gemensam förståelse, sammanhang och språk.
Resultaten kommer även att analyseras utifrån specialpedagogiska perspektiv, utifrån informanternas
syn på inkludering och vem som anses ägare av eventuella svårigheter som uppstår. Metoder för
genomförande av de olika delstudierna innefattar en webbenkät, intervjuer samt deltagande
observationer på en förskola som uppmärksammar barn med särskild begåvning. Doktorandprojektet är
intressant i relation till sökta FoU-projekt då det utvecklar kunskap om hur vi kan förstå ”särbegåvning”
samt därtill kopplade inkluderings- och exkluderingsprocesser.

Vicktoria Westerberg, doktorand i pedagogik med inriktning specialpedagogik
Mitt forskningsintresse rör särskilt stöd i grundskolan, mer specifikt vill jag skapa kunskap om de
rationaler för och konsekvenser av skolans möjlighet att ge – eller att avstå från att ge – elever stöd i
särskild undervisningsgrupp. Skolans uppdrag är i grunden inkluderande, elever med olika
förutsättningar ska undervisas tillsammans och elever som behöver stöd ska få det inom ramen för den
ordinarie undervisningen. Om det finns särskilda skäl (Skollagen 3 kap. 11§) får den inkluderande
principen frångås och elever i behov av särskilt stöd placeras i en annan grupp än den som de normalt
sett tillhör för att få stöd. Jag har studerat åtgärdsprogram som tillhör elever i särskild
undervisningsgrupp, men också gjort gruppintervjuer med skolpersonal och enskilda intervjuer med
rektorer som alla har erfarenhet av att placera elever i särskild undervisningsgrupp. När, var, hur och
med vilka konsekvenser aktualiseras särskild undervisningsgrupp som åtgärd i skolans sätt att hantera
elever i behov av särskilt stöd? Doktorandprojektet är intressant i relation till sökta FoU-projekt då det
utvecklar kunskap om tillgängliga lärmiljöer med fokus på elever i svårigheter.
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Lärarhögskolan utlyser 3 mkr till ett forsknings-

och utvecklingsprojekt inom området tillgänglig
lärmiljö för elever med funktionsvariationer i
samverkan med Umeå kommun
Budget
Lönekostnader
Driftkostnader och arvoden
Etikprövning
I-gem

2020
364 969
110 000
5 000
62 396

2021
902 203
150 000
0
136 786

2022
929 269
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Ärende p: 12
Lärarhögskolans pedagogiska pris 2020
Föredragande: Marie Oskarsson
Bakgrund: Lärarhögskolan delar årligen ut ett pedagogiskt pris. Priset består av ett diplom som
delas ut vid Umeå universitets vårpromotion, samt 30 000 kronor.
Beredning: Priset har utlysts via Lärarhögskolans hemsidor. Tre nomineringar har inkommit. En
bedömningskommitté bestående av tre lärarrepresentanter och en studentrepresentant har lämnat
förslag på pristagare.
Beslutsförslag: Bedömningskommittén föreslår att lärarlaget hem- och konsumentkunskap
tilldelas Lärarhögskolans pedagogiska pris 2020.
Beslut: Föreståndaren beslutar att lärarlaget hem- och konsumentkunskap tilldelas
Lärarhögskolans pedagogiska pris 2020.

Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras
Projektkonto: 6000 01 010
Utbetalning till: Lärarlaget i hem- och konsumentkunskap
Utbetalningssätt: Arvode alternativt internfaktura till institutionen

Bilagor:
Motivering
Utlysning

Expedieras (200302):
Linda Berggren, Helen Klingede-Wallin, Hedda Landfors, Cecilia Lindblom, Maria Waling, Petra
Rydén, Helena Fousinette, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap
Maria Löfgren, Marie Oskarsson, Anna Nordström, Lärarhögskolan
promotion@umu.se
Registrator

Lärarhögskolan

901 87 Umeå

www.umu.se

Lärarhögskolan

Pedagogiskt pris
2020

Lärarhögskolans pedagogiska pris 2020
Lärarlaget för hem-och konsumentkunskap, verksamma vid institutionen för kostoch måltidsvetenskap tilldelas Lärarhögskolans pedagogiska pris 2020 på 30 000 kr.
Priset delas ut av Lärarhögskolans rektor vid universitetets vårpromotion den 16 maj
2020.
Motivering:
Får priset för sitt målmedvetna kvalitetsarbete som gynnar både kollegor och
lärarstudenter. Lärarlaget har särskilt arbetat med att införliva ämnesdidaktik
som en röd tråd genom hela utbildningen. Lärarlaget bidrar till utveckling av olika
lärandemiljöer och examinationsformer, både vid undervisning på universitet och
på distans.
Bedömningskommittén
2020-02-24
Torbjörn Lindmark, Pedagogiska institutionen
Jenny Eklöf, Idé och samhällsstudier
Anders Bek, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Irina Eriksson, studentrepresentant

Motivering

Utlysning
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Publicerad: 20 jan, 2020

Nominera till Lärarhögskolans pedagogiska pris
2020
NYHET Nu kan du nominera lärare som du tycker har gjort en särskilt
god insats i en utbildning inom Lärarhögskolan. Lärarhögskolans
pedagogiska pris delas ut vid universitetets vårpromotion den 16 maj
2020. Både studenter och anställda liksom medverkande skolor i
exempelvis verksamhetsförlagd utbildning, inbjuds att lämna förslag
till pristagare.
Text: Marie Oskarsson

Syftet med priset är att uppmuntra lärare som gör särskilt goda insatser i
utbildningar inom Lärarhögskolans ansvarsområde. Priset kan tilldelas en enskild
lärare eller en grupp av lärare. Priset kan också tilldelas lärare verksamma inom
verksamhetsförlagd utbildning/praktik.
Förslaget ska vara väl motiverat och innehålla en argumentation om varför
läraren/lärarlaget skall få utmärkelsen. Motiveringen ska omfatta minst en halv
A4 och får gärna innehålla konkreta exempel. Alla lärarkategorier kan komma i
fråga; även doktorander som utför undervisning.
En bedömningskommitté bestående av tre lärarrepresentanter och en
studentrepresentant kommer att utse pristagare. Bedömningskommittén kommer
att utgå från lärarens/lärarnas pedagogiska förmåga som den visas i:
• undervisningsinsatser och mötet med studerande,
• arbetet bland kollegor,
• pedagogiskt utvecklingsarbete inom Lärarhögskolans område.

Utlysning

Bilaga p 12

Motiverade förslag ska vara Lärarhögskolans kansli tillhanda:
marie.oskarsson@umu.se (mailto:marie.oskarsson@umu.se) senast fredagen den
7 februari 2020.
Prissumman är 30 000 kronor. Om det tas ut i form av ett arvode/lön kommer ett
skatteavdrag på 30 % att göras. Beslut om pristagare kan inte överklagas.
Välkommen med din nominering!

Beslut
Föreståndarens beslutsmöte (FBM)
Lärarhögskolan
FS 2.6.3-175-20

2020-03-02
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Ärende p: 13
Revidering av examensbeskrivningar för ämneslärarexamen för åk 7-9 och gymnasiet
Föredragande: Anna-Karin Lidström Persson
Bakgrund
Lärarhögskolans styrelse har sedan tidigare fattat beslut om att utveckla en ny
kompletterande pedagogisk utbildning som ska starta ht 2020. Med anledningen av detta
behöver examensbeskrivningarna revideras med de nya programkurserna. Inga övriga
förändringar har varit nödvändiga.

Beredning
Ärendet har beretts av personal vid Lärarhögskolans kansli och vid Studentcentrum.
Beslut
Föreståndaren beslutar att rekommendera rektor att fastställa examensbeskrivningar för
ämneslärarprogrammen med inriktning mot åk 7-9 respektive gymnasiet.

Bilagor
Examensbeskrivning, ämneslärarexamen årskurs 7-9, FS 3.1.5-517-20
Examensbeskrivning, ämneslärarexamen gymnasiet, FS 3.1.5-518-20

Expedieras (200302):
Maria Rudberg, Studentcentrum
Catarina Rudälv och Ingela Valfridsson, rådsordförande för ämneslärarprogrammet inkl. KPU
Anna-Karin Lidström Persson, Agnetha Simm, Joakim Bergbom, Lärarhögskolan
Registrator

Lärarhögskolan

901 87 Umeå

www.umu.se

Lokal examensbeskrivning
Dnr FS 3.1.5-517-20

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 2020-xx-xx och ersätter tidigare
examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-391-19.

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.
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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 grundskolans årskurs 7-9 utfärdas med
olika poängomfattning, olika antal undervisningsämnen och ämneskombinationer.

4.1 Omfattning
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 (hp).
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 (hp). 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.
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 (hp). 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 åk 7-9 (avancerad nivå) - via
ämneslärarprogrammet
För en ämneslärarexamen i två eller tre ämnen, 240/270 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
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utbildningen. Examensarbetet ska ha en ämnesdidaktisk inriktning och genomförs i
de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna.
4.2.2 Ämneslärarexamen åk 7-9 (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), 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) minst 15 högskolepoäng. Examensarbetet ska ha en
ämnesdidaktisk inriktning.
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:
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4.3.1 Ämneslärarexamen åk 7-9 – 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)
 Lärande och undervisning (UK)
 Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK)
 Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK)
 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande
- Ämneslärarprogrammet (UK)
 Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK)
 Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UK)
 Profession och vetenskap

6 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
8 hp
11 hp
5 hp
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. När svenska, samhällskunskap eller musik ingår krävs alltid
90 högskolepoäng i det ämnet.
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. När svenska, samhällskunskap eller
musik ingår krävs alltid 90 högskolepoäng i det ämnet.
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. Examen ska omfatta 270 högskolepoäng när två av ämnena
svenska, samhällskunskap eller musik ingår i utbildningen. Examen får omfatta 270
högskolepoäng i två undervisningsämnen om undervisningsämnet bild eller musik ingår i
utbildningen. I övrigt gäller att examen med två undervisningsämnen omfattar 240
högskolepoäng.
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.
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4.3.2 Ämneslärarexamen åk 7-9 – via andra utbildningsvägar3:
Ämneslärarexamen 180 hp (grundnivå) - ett undervisningsämne
Ämneslärarexamen 240 hp (avancerad nivå) - två undervisningsämnen
Ämneslärarexamen 270 hp (avancerad nivå) – två eller tre undervisningsämnen
Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp:
 Skolans uppdrag
 Undervisning och lärande
 Bedömning av och för lärande

15 hp
15 hp
15 hp

samt ett självständigt arbete (examensarbete) 15 hp. Arbetet ska ha en
ämnesdidaktisk inriktning.
Verksamhetsförlagd utbildning inom relevant verksamhet 30 hp:
 Verksamhetsförlagd utbildning 1
15 hp
 Verksamhetsförlagd utbildning 2
15 hp
Ämnesstudier:
För en ämneslärarexamen i ett ämne, 180 högskolepoäng:
Utbildningen ska omfatta en fördjupning om 90 högskolepoäng i relevanta ämnesstudier.
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. När svenska,
samhällskunskap eller musik ingår krävs alltid 90 högskolepoäng i det ämnet.
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. När
svenska, samhällskunskap eller musik ingår krävs alltid 90 högskolepoäng i det ämnet.
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. Examen ska
omfatta 270 högskolepoäng när två av ämnena svenska, samhällskunskap eller musik
ingår i utbildningen. Examen får omfatta 270 högskolepoäng i två undervisningsämnen
om undervisningsämnet bild eller musik ingår i utbildningen. I övrigt gäller att examen
med två undervisningsämnen omfattar 240 högskolepoäng.
För en examen om 270 högskolepoäng gäller även att utöver examensarbetet inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan krävs ytterligare ett examensarbete om minst 15
högskolepoäng på avancerad nivå i ett av undervisningsämnena.

5 Övergångsregler
Studenter som påbörjat sin utbildning för denna examen före 2020-07-01 har rätt att
få examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr: FS 3.1.5-391-19.

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.
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Lokal examensbeskrivning
Dnr FS 3.1.5-518-20

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 2020-xx-xx och ersätter tidigare
examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-392-19.

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
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 (hp).
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 (hp).
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.
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 (hp). 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.
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4.2 Självständigt arbete (examensarbete)
4.2.1 Ämneslärarexamen gymnasieskolan (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 gymnasieskolan (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), 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. Examensarbetet ska ha en
ämnesdidaktisk inriktning.
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:
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4.3.1 Ämneslärarexamen gymnasieskolan – via
ämneslärarprogrammet
Ämneslärarexamen 300 hp (avancerad nivå) - två undervisningsämnen
Ämneslärarexamen 330 hp (avancerad nivå) - två undervisningsämnen
Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp:
 Ämneslärare som profession (UK)
 Lärande och undervisning (UK)
 Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK)
 Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK)
 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande Ämneslärarprogrammet (UK)
 Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK)
 Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UK)
 Profession och vetenskap

6 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
8 hp
11 hp
5 hp
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. Examen omfattar 330 högskolepoäng när två av ämnena
svenska, samhällskunskap eller musik ingår i utbildningen. I övrigt gäller att examen
omfattar 300 högskolepoäng.
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.
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4.3.2 Ämneslärarexamen gymnasieskolan – via andra
utbildningsvägar3:
Ämneslärarexamen 210 hp (grundnivå) - ett undervisningsämne
Ämneslärarexamen 300 hp (avancerad nivå) - två undervisningsämnen
Ämneslärarexamen 330 hp (avancerad nivå) - två undervisningsämnen
Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp:
 Skolans uppdrag
 Undervisning och lärande
 Bedömning av och för lärande

15 hp
15 hp
15 hp

samt ett självständigt arbete (examensarbete) 15 hp. Arbetet ska ha en
ämnesdidaktisk inriktning.
Verksamhetsförlagd utbildning inom relevant verksamhet 30 hp:
 Verksamhetsförlagd utbildning 1
15 hp
 Verksamhetsförlagd utbildning 2
15 hp
Ämnesstudier:
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. Examen omfattar 330 högskolepoäng när två av ämnena
svenska, samhällskunskap eller musik ingår i utbildningen. I övrigt gäller att examen
omfattar 300 högskolepoäng.
För en examen på avancerad nivå gäller även att utöver examensarbetet inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan krävs ytterligare ett examensarbete om minst 15
högskolepoäng på avancerad nivå i ett av undervisningsämnena.

5 Övergångsregler
Studenter som påbörjat sin utbildning för denna examen före 2020-07-01 har rätt att
få examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr: FS 3.1-5-391-19.

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.
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