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Bakgrund 
Enligt Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå (dnr FS 1.1-
220-17) ska en audit genomföras årligen enligt ett rullande schema så att varje fakultet, 
Lärarhögskolan och en förvaltningsenhet granskas vart sjätte år.  

Auditen innebär enligt kvalitetssystemet ” en kollegial granskning av hur en fakultet, 
Lärarhögskolan eller utvalda förvaltningsenheter organiserar, stödjer och kvalitetssäkrar 
utbildningen. Syftet är att både de utvärderade och utvärderarna ska tillägna sig nya kunskaper 
och perspektiv som kan bidra till verksamhetens utveckling.” 

Universitetets kvalitetssystem rekommenderar att två teman ingår i auditen: organisation av och 
stöd för utbildning samt kvalitetsarbete för utbildning. Auditen ska genomföras av en auditgrupp 
som utses av Utbildningsstrategiska rådet. I auditgruppen ska representanter från olika delar av 
verksamheten ingå. Representanterna företräder ett antal roller och funktioner vilka specificeras i 
kvalitetssystemet.  

Formerna för och genomförandet av audit beskrivs närmare i kvalitetssystemets bilaga 10. 

Audit av Lärarhögskolan  
Hösten 2017 har en audit av Lärarhögskolan genomförts. I samråd med ledningen för 
Lärarhögskolan beslutades att de två teman som rekommenderas i kvalitetssystemet skulle ingå i 
auditen. Inom ramen för dessa teman framförde Lärarhögskolans ledning önskemål om att 
auditgruppen särskilt skulle fokusera på relationen mellan Lärarhögskolans ledning, kansli och 
programråd. Frågor som ledningen önskade få belysta var exempelvis vilket stöd som 
programråden behöver från kansliet, vilka dialoger som behövs mellan programråd och ledning, 
kopplingen mellan programråd och institution samt återkoppling och kommunikation mellan olika 
nivåer. Lärarhögskolans ledning framförde även önskemål om att auditen särskilt skulle omfatta 
programrådet för ämneslärarprogrammet och programrådet för speciallärar- och 
specialpedagogprogrammen.  

I auditgruppen för auditen av Lärarhögskolan ingick:  

F d prodekan Staffan Andersson 
Universitetslektor Anders Berglund 
Universitetslektor Bent Christensen 
Kanslichef Jeanette Dareblom 
Utbildningsledare Nils Eriksson (ordförande) 
Rektors samordnare Malin Larsson 
Prodekan Sara de Luna  
Utredare Åsa Rudehäll (sekr) 
Studerande Beatrice Wallgren 
Universitetslektor Katarina Winka 

Auditgruppen har tagit del av ett antal underlag. De styrdokument som auditgruppen har utgått 
ifrån är i huvudsak de som fanns tillgängliga per den 7 och 10 november, det vill säga vid 
tidpunkten för samtalen. Auditgruppen har i viss mån förhållit sig till styrdokument som 
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tillkommit efter samtalen, i huvudsak dokumentet Kvalitetsarbete inom Lärarhögskolan (fastställd 
2016-02-25, reviderad 2017-12-05, senaste version är ej diarieförd, på webben kallad 
Handläggningsordning kvalitetsarbete vid LH). Auditgruppen noterar att flera av de utmaningar 
och utvecklingsområden som kommit upp i samtal med informanter liksom de rekommendationer 
som lämnas i denna rapport redan har adresserats i det dokumentet. Auditgruppen ser också att så 
är fallet med Lärarhögskolans verksamhetsplan för 2018. Även om det kan uppfattas som onödigt 
att ge rekommendationer som uppmärksammats av Lärarhögskolans ledning under tiden auditen 
genomförts, väljer auditgruppen att behålla dessa då gruppen anser att det ger en mer heltäckande 
och rättvisare bild av auditen. 

Auditgruppen har även genomfört samtal med studenter och personalkategorier inom och med 
anknytning till Lärarhögskolan. De personalkategorier som deltog i samtalen var Lärarhögskolans 
ledning, kanslipersonal, programrådsordföranden, studierektorer, prefekter och lärare. Tre 
studenter deltog i samtalen, samtliga studerande vid ämneslärarprogrammet vilket bör beaktas då 
resultaten tolkas. Auditgruppens frågebatteri delgavs Lärarhögskolans ledning cirka fyra veckor 
innan samtalen. Lärarhögskolans ledning vidareförmedlade frågorna till dem som skulle delta i 
samtalen. 

Under samtalen ställde auditgruppen frågor om till exempel deltagarnas syn på organisation och 
ansvar för kvalitetsfrågor, deras syn på olika verktyg för kvalitetsarbete, informationsvägar och 
delaktighet. Samtalen berörde såväl styrkor som hinder och svagheter. Samtalen varade 45 
minuter vardera. Under auditgruppens samtal med informanterna delgav några grupperingar 
tankar och synpunkter även inom områden som inte direkt ingick i auditgruppens frågebatteri. 
Auditgruppen såg positivt på att få ta del av dessa synpunkter och fastän de kunde ligga utom 
auditens huvudteman har auditgruppen inkluderat dem i sin rapport, eftersom gruppen bedömde 
att de kunde vara värdefulla för Lärarhögskolans ledning att ta del av. 

I denna rapport sammanfattar auditgruppen sina reflektioner och intryck av de olika underlagen 
och av samtalen som genomfördes under auditen. I rapporten ger auditgruppen också 
Lärarhögskolan ett antal rekommendationer som gruppen hoppas kan tjäna som stöd i det 
fortsatta utvecklingsarbetet. Rapporten baseras i huvudsak på de synpunkter som framfördes 
under samtalen vilket också är den i kvalitetssystemet angivna formen för audit. Auditgruppen 
överlåter i och med denna rapport till Lärarhögskolan att analysera materialet vidare och avgöra 
vilka åtgärder som bör vidtas. 

Rapporten är strukturerad efter följande huvudteman: 1) Tankar om Lärarhögskolans organisation 
av och stöd för utbildning och 2) Tankar om Lärarhögskolans kvalitetsarbete för utbildning. Även 
om det inte finns någon tydlig gräns mellan dessa, hoppas auditgruppen att denna uppdelning kan 
underlätta för läsaren. 

Lärarhögskolans organisation av och stöd för 
utbildning 
Lärarhögskolan vid Umeå universitet är en universitetsgemensam centrumbildning som inrättades 
i sin nuvarande organisatoriska form år 2011 och som organisatoriskt är placerad direkt under 
universitetets rektor. I huvudsak tre av universitets fakulteter, den humanistiska, den 
samhällsvetenskapliga och den teknisk-naturvetenskapliga, medverkar i de kurser och 
utbildningsprogram som ges av Lärarhögskolan.  
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Liksom för övriga centrumbildningar vid Umeå universitet har rektor fastställt en instruktion (FS 
1.2.1-1127-16) som bland annat reglerar Lärarhögskolans organisation. I instruktionen framgår att 
Lärarhögskolans syfte är att den ”ska ansvara för universitetets samlade resurser för 
lärarutbildning och forskning inom det utbildningsvetenskapliga området.” Instruktionen anger 
vidare att Lärarhögskolan ska ”samordna, utveckla och kvalitetssäkra lärarutbildning och 
utbildningsvetenskap vid Umeå universitet” samt ”vara en angelägenhet för hela universitetet och 
samverka med parter inom såväl som utanför universitetet.” Utöver instruktionen har Umeå 
universitets rektor fastställt Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (dnr 
UmU 100-2700-11, reviderad i juni 2016).  

Internt inom Lärarhögskolan finns ytterligare styrdokument som reglerar organisation, 
beslutsordning och arbetsfördelning:  

•! Intern delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (dnr UmU 100-
2700-11) 

•! Intern arbetsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (dnr UmU 103-2725-08) 

•! Kvalitetssystem för Lärarhögskolan (dnr FS 1.1-1628-16) 

Nedan följer en beskrivning av främst den del av Lärarhögskolans organisation som har betydelse 
för stödet till utbildningsverksamheten1. 

Styrelse 
Lärarhögskolan leds av en styrelse som består av Lärarhögskolans föreståndare och biträdande 
föreståndare, dekan/prodekan/vicedekan från vardera den humanistiska, samhällsvetenskapliga 
och teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, lärarrepresentanter, externa representanter samt 
företrädare för studenterna. Av Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå 
universitet (Dnr: FS 1.2.1-1127-16) framgår att i styrelsens ansvar avseende utbildning på grund- 
och avancerad nivå ingår att 

•! ha det övergripande ansvaret för utbildningens uppläggning och organisation, 

•! besluta om utbildningsplaner och riktlinjer för kursplaner, 

•! fastställa uppdrag med tillhörande resurser till de institutioner eller motsvarande som ska 
genomföra utbildningsuppdrag, 

•! utveckla, följa upp och utvärdera utbildningen samt säkerställa att kvaliteten är tillräckligt 
hög, samt att 

•! ansvara för att utveckla samverkan med det omgivande samhället och särskilt med 
Lärarhögskolan vid Umeå universitets avnämare. 

Lärarhögskolans styrelse har enligt Lärarhögskolans kvalitetssystem (dnr FS 1.1-1628-16) ”det 
övergripande ansvaret för kvalitetsarbetet inom forskning, utbildning och samverkan.”  
                                                             
1 Eftersom Lärarhögskolan är organiserad på ett sätt som avviker från fakulteternas, finner auditgruppen skäl att redogöra 
relativt utförligt för Lärarhögskolans organisation. Ytterligare ett skäl är att de samtal som fördes under platsbesöket 
påfallande ofta relaterade till hur ansvar och befogenheter är organiserade inom ramarna för Lärarhögskolans uppdrag. 
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Lärarhögskolans kvalitetssystem anger vidare att ”Resultaten av respektive granskande 
komponent återkopplas till Lärarhögskolans ledning och styrelse och ger upphov till utvecklings- 
och förändringsinsatser.” 

Föreståndare/rektor 
Den dagliga verksamheten vid Lärarhögskolan ska enligt instruktion ledas av en föreståndare som 
tituleras rektor. Lärarhögskolans rektor är enligt Lärarhögskolans kvalitetssystem operativt 
ansvarig för högskolans kvalitetsarbete. 

Rektorn är ordförande för Lärarhögskolans styrelse. Var tredje vecka håller Lärarhögskolan 
rektors beslutsmöte. I rektors beslutsmöten deltar rektor, biträdande rektor, kanslichef samt 
student- och doktorandrepresentanter. Ärenden föredras av tjänsteperson. Protokollen från 
Rektors beslutsmöten publiceras på webben. Rektors beslutsmöten behandlar de ärenden som 
Lärarhögskolans rektor beslutar om enligt Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå 
universitet. I rektors ansvar ingår att 

•! fatta beslut avseende verksamheten i enlighet med delegation, 

•! inåt och utåt företräda verksamheten, 

•! genomföra relevant områdes- och omvärldsanalys 

•! leda uppföljnings- och utvecklingsarbete 

•! verka internationellt, nationellt och lokalt för utveckling av verksamheten och dess 
förutsättningar 

•! leda och utveckla lokal och regional samverkan med avnämare, samt att 

•! kommunicera inåt och utåt om verksamheten. 

Biträdande föreståndare/biträdande rektor 
Vid Lärarhögskolan finns två biträdande föreståndare som tituleras biträdande rektorer. De 
biträdande rektorerna har till uppgift att bistå rektor för Lärarhögskolan i arbetet samt via 
delegation axla specifika uppgifter. Den ena av de två biträdande rektorerna har ett särskilt ansvar 
för utbildningsfrågor och den andra för forskningsfrågor. 

Kansli/kanslichef 
Lärarhögskolan vid Umeå universitet ska enligt instruktion till sitt stöd ha ett kansli som leds av en 
kanslichef. Instruktionen anger att kanslichefens arbetsuppgifter beslutas av rektor vid Umeå 
universitet efter samråd med rektor för Lärarhögskolan. Kanslichefens ansvar regleras ytterligare i 
styrdokumentet Intern delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (dnr UmU 
100-2700-11). Vid kansliet finns även andra funktioner med ett särskilt ansvar för frågor inom 
utbildningsområdet, t ex studievägledare, utbildningsledare och VFU-samordnare.  
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Lärarhögskolans ledningsgrupp 
Ledningsgruppen är tillsatt av Lärarhögskolans rektor. I ledningsgruppen ingår rektor, biträdande 
rektorer och kanslichef. Ledningsgruppen sammanträder varje vecka och behandlar generella 
planeringsfrågor för beredning och arbetsfördelning. 

Lärarutbildningsrådet 
Lärarutbildningsrådet är ett råd för informations- och erfarenhetsutbyte inom Lärarhögskolan. 
Rådet bereder icke programspecifika och övergripande programgemensamma utbildningsfrågor 
inom Lärarhögskolans ansvarsområde. Ledamöter i Lärarutbildningsrådet utses enligt 
delegationsordningen av Lärarhögskolans styrelse. Rådets sammansättning specificeras i 
Lärarhögskolans instruktion. I rådet ingår en ordförande (oklart hur denna utses), rektor 
alternativt biträdande rektor, programrådsordförande samt studeranderepresentanter. 

Enligt Intern arbetsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (dnr UmU 103-2725-08) 
ingår även ”kvalitetsfrågor och innehållet i och organisationen av utbildningen” till 
Lärarutbildningsrådets ansvarsområde. Enligt Handläggningsordning vid Lärarhögskolan 
gällande kurs- och programutvärdering (dnr 505-1719-13) har Lärarutbildningsrådet ett särskilt 
ansvar för att gå igenom kurser som ingår i utbildningsvetenskaplig kärna. Beredning ska ske i de 
enskilda programråden men det slutgiltiga ansvaret ligger på Lärarutbildningsrådet. Arbetet med 
kurs- och programutvärdering ska följas löpande i Lärarutbildningsrådet. 

Anteckningar från Lärarutbildningsrådets möten, vilka benämns protokoll, tillgängliggörs på 
webben. 

Programråd/programrådsordförande 
Enligt instruktionen för Lärarhögskolan ska Lärarhögskolans styrelse inrätta programråd för 
utbildningar inom Lärarhögskolans ansvarsområde efter samråd med involverade institutioner. 
Strukturen med programråd har funnits sedan 2012. Mandatperioden för de fem nuvarande 
programråden är åren 2015-2018.  

Programråden är enligt Lärarhögskolans kvalitetssystem ”… basen i Lärarhögskolans 
kvalitetsarbete på utbildningssidan.” I instruktionen anges rådens sammansättning, det vill säga 
en ordförande, representanter för medverkande institutioner, studeranderepresentanter (1-2 st) 
samt vid behov representant för avnämarna. Den som är ordförande för respektive råd benämns 
enligt instruktionen även programansvarig. Styrelsen utser enligt delegationsordningen för 
Lärarhögskolans ledamöter i programråden. Instruktionen anger att programrådens uppgift är att 
vara beredande organ för utbildningsfrågor vid Lärarhögskolan. Det innebär att råden ska 

•! granska och analysera samordning, kontinuitet och progression av 
programmets/inriktningens hela innehåll, 

•! ta initiativ till utveckling och förbättring av programmet, 

•! bereda beslut om utbildningsuppdrag, 

•! vid behov utgöra ett stöd till kansliet i tillstyrkan av förslag till nya kurser och revision av 
befintliga kurser som ingår i programmet, samt att 
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•! genomföra uppföljningar och lämna årlig verksamhetsberättelse för programmet 

Lärarhögskolans programråd ska i enlighet med Handläggningsordning vid Lärarhögskolan 
gällande kurs- och programutvärdering (dnr 505-1719-13) en gång per termin följa upp arbetet 
med kursutvärderingar. Fokus ska vara på kontinuitet och progression inom programmet, dvs. 
relationen mellan skilda moment, kurser och programblock snarare än enskilda kursers specifika 
innehåll. Vid behov förs särskilda dialoger mellan Lärarhögskolans ledning och kursansvariga 
institutioner.  

I styrdokumentet Intern arbetsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (dnr UmU103-
2725-11) utvecklas beskrivningen av programråden. Här anges att programrådordföranden har ett 
särskilt ansvar för att 

•! samverka med kansliets utbildningsledare, 

•! upprätthålla goda kontakter med såväl studerande på programmet som med de 
institutioner som är involverade i programmet, samt 

•! en gång per termin gå igenom föregående termins kursutvärderingar och tillsammans med 
representanter för studenterna presentera resultaten i programrådet. 

Anteckningar från programrådens möten, vilka benämns protokoll, tillgängliggörs på webben. 

Programrådsordförandena har i olika omfattning, 10-25 procent, nedsättning i tid för sitt arbete i 
programråden. Övriga deltagare i programråden har ingen nedsättning i tid för sitt arbete i 
programråden.  

Tema 1. Tankar om Lärarhögskolans 
organisation av och stöd för utbildning – 
synpunkter och rekommendationer  
Lärarhögskolans ledning bad auditgruppen att i auditen lägga ett särskilt fokus på relationen 
mellan Lärarhögskolans ledning, kansli och programråd. Frågor som ledningen bad få belysta var 
exempelvis vilket stöd som programråden behöver från kansliet, vilka dialoger som behövs mellan 
programråd och ledning, kopplingen mellan programråd och institution samt återkoppling och 
kommunikation mellan olika nivåer.  

Auditgruppen uppfattar att det finns en medvetenhet hos Lärarhögskolans ledning om en 
utvecklingspotential avseende relationer, samarbete och kommunikation. Lärarhögskolans ledning 
redogjorde vid platsbesöket även för andra utmaningar och svårigheter som Lärarhögskolans 
organisation för med sig, till exempel hantering av kursplaner, institutioners bemanning av 
Lärarhögskolans kurser samt institutioners kompetensförsörjning i relation till de behov 
Lärarhögskolan har för att kunna uppfylla god kvalitet på sina utbildningar. Ledningen uttryckte 
också en oro över kansliets arbetsbörda i förhållande till bemanning, ett problem som bekräftades 
av kanslipersonalen. Redan under auditens gång har Lärarhögskolans ledning initierat 
förändringar för att möta några av dessa utmaningar och svårigheter vilket auditgruppen ser 
positivt på. Auditgruppen noterar också att Lärarhögskolans kansli under auditens gång 
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uppdaterat och strukturerat om vissa av sina webbsidor och rensat bort icke aktuella 
styrdokument. Medveten om det goda förändringsarbete som initierats vill auditgruppen ändå 
lyfta fram några av de utvecklingsområden, utmaningar och förväntningar som kom fram i 
samtalen under platsbesöken. 

Tydlighet och transparens i ansvar, beslutsfattande och 
kommunikation  
Vid auditgruppens platsbesök och i samtalen med studenter och olika personalkategorier framkom 
behovet av att utveckla formerna för kommunikation och samarbete samt att skapa tydlighet i 
ansvarsfördelning avseende olika besluts-, åtgärds- och uppföljningsprocesser. Brist på helhetssyn 
påtalades samtidigt som flera påpekade det svåra i att besitta tillräcklig kompetens för att kunna 
ha denna helhetssyn över en verksamhet som omfattar tre fakulteter. Det framkom i samtalen att 
det är otydligt vem som fattar beslut i olika frågor, vem som ansvarar för att hantera och tillgodose 
olika utvecklingsbehov och vem som bereder olika ärenden. Det framfördes också synpunkter om 
långa hanterings- och ledtider mellan förslag och beslut/åtgärd.  

Kansliets personal talade om behovet av att tydliggöra struktur och ansvarsfördelning mellan 
exempelvis Lärarhögskolans ledning, programråd och kansli. Ett problem som betonades av 
kanslipersonalen var att det finns många aktörer inom Lärarhögskolans ansvarsområde, men att få 
av dessa är operativa vilket gör att saker riskerar att förbli ogjorda. Kanslipersonalen framförde en 
önskan om ökad framförhållning, till exempel i planeringen av VFU, ökad kontakt med 
programråden samt ökad kunskap om och förståelse för varandras arbetsuppgifter, både mellan 
olika organ och mellan olika nivåer. För att i högre grad kunna bidra till utvecklingsarbete 
efterlyste kanslipersonalen generellt sett ökad delaktighet och förbättrat diskussionsklimat inom 
kansliet. Efter de senaste två årens turbulens och många personalförändringar vid kansliet fanns 
det redan nu en optimism hos kanslipersonalen om att verksamheten var på väg i en sådan 
riktning.  

Gruppen prefekter upplever det svårt att förstå Lärarhögskolans organisation och en av dem höll 
för sannolikt att delar av den kritik som framförts i UKÄs senaste pilotutbildningsutvärdering har 
att göra med organisationens komplexitet. De tre studenterna uttryckte att de oftast får det 
utrymme de behöver och efterfrågar i olika forum, de upplever inte svårigheter med att få uttrycka 
sina åsikter. De upplever dock en frustration över att önskvärda åtgärder inte vidtas och att deras 
synpunkter inte tas omhand. 

Både Lärarhögskolans ledning och programrådsordförande lyfter fram att återkopplingen till 
institutionerna av det kvalitetsarbete som sker i råden bör förbättras. Prefekterna uppskattar 
prefekt- och studierektorsträffarna som Lärarhögskolan håller 3-4 gånger per termin, men menar 
att det vid institutionerna finns ett behov av enskilda möten med Lärarhögskolan för att kunna 
diskutera frågor på en högre detaljnivå. Auditgruppen noterar att det tycks vara god 
kommunikation mellan programråden. 

Auditgruppens rekommendationer 
•! Liksom Lärarhögskolans ledning själv indikerat finns det ett behov av att utveckla 

formerna för kommunikation inom Lärarhögskolan. Detta gäller såväl vertikalt mellan 
olika nivåer inom Lärarhögskolans ansvarsområde som horisontellt mellan institutioner 
som är delaktiga i lärarutbildningen. Auditgruppen bedömer som sannolikt att en stor del 
av den upplevda otydligheten i ansvar och beslutsfattande beror på brist på dialog mellan 
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inblandade parter. Auditgruppen huvudsakliga rekommendation inom detta område är att 
Lärarhögskolan utifrån informanternas synpunkter analyserar om så kan vara fallet och i 
så fall vidtar relevanta åtgärder.  

•! Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolans ledning att, såsom det anges i dokumentet 
Kvalitetsarbete inom Lärarhögskolan, implementera årliga institutionsdialoger utöver de 
prefekt- och studierektorsträffar som finns idag. Auditgruppen föreslår att 
Lärarhögskolans ledning överväger hur programrådsordförandena kan vara delaktiga i 
dessa dialoger inte minst eftersom det anges i Lärarhögskolans interna arbetsordning att 
ordförandena ska ”upprätthålla goda kontakter med såväl studerande på programmet som 
med de institutioner som är involverade i programmet”. 

•! Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolans ledning att överväga att skapa former för 
mötesplatser/fora som främjar kommunikationen, engagemanget för och delaktigheten i 
lärarutbildningen. Syftet kan vara att lärarutbildare från olika ämnen möts kring 
gemensamma utvecklings- och kvalitetsfrågor och delar goda exempel, att synliggöra och 
öka kunskapen om lärarutbildningen på Umeå universitet samt att främja att alla känner 
sin roll i lärarutbildningen som helhet.  

•! Auditgruppen rekommenderar Umeå universitets rektor att i nästa översyn av 
Lärarhögskolans instruktion förtydliga ansvarsfördelningen till exempel avseende 
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning. Instruktionen anger att styrelsen 
ansvarar för att ”utveckla, följa upp och utvärdera utbildningen samt säkerställa att 
kvaliteten är tillräckligt hög” medan det för föreståndaren inte anges något explicit ansvar 
avseende kvalitet utan mer generellt ”leda uppföljnings- och utvecklingsarbete”. Ett annat 
exempel är att instruktionen anger att styrelsen ansvarar för ”att utveckla samverkan med 
det omgivande samhället och särskilt med Lärarhögskolans avnämare” samtidigt som det 
anges att det är föreståndarens uppgift att ”leda och utveckla (lokal och regional) 
samverkan med avnämare”. Nedan följer förslag på hur styrelsens respektive rektor LH:s 
ansvar avseende utbildningens kvalitet skulle kunna beskrivas: 

Auditgruppen föreslår att det anges tydligt att det är styrelsen som har det 
strategiska ansvaret för Lärarhögskolan och dess utveckling. Auditgruppen 
menar att det bör vara tydligt att det är styrelsen ansvar att följa upp att 
kvalitet säkerställs i utbildningens genomförande samt i dess vetenskapliga 
och professionsanknutna innehåll och progression.  

Auditgruppen föreslår att det anges tydligt att det är föreståndaren/rektorn 
som har det operativa ansvaret för att leda Lärarhögskolan. Auditgruppen 
menar att det bör framgå tydligt att det i den operativa ledningen ingår ett 
samlat ansvar för utbildningens kvalitet och genomförande samt av 
utbildningens vetenskapliga och professionsanknutna innehåll och 
progression. I den operativa ledningens uppgift bör det ligga att initiera och 
driva utveckling, följa upp, utvärdera och återkoppla.  

Auditgruppen överlåter till Lärarhögskolan att avgöra om formuleringarna är användbara i 
nuvarande eller justerad form. 
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Auditgruppen rekommenderar att det i instruktionerna till Lärarhögskolan görs tydligt att 
om det finns mer än en biträdande rektor vid Lärarhögskolan, ska en av dessa utses till 
rektors ställföreträdare2.  

•! Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att se över sina interna styrdokument och 
säkerställa att information avseende organisation för och ansvarsfördelning av 
kvalitetsarbete och kvalitetssäkring i utbildning är synkroniserad. Om möjligt, bör antalet 
dokument med likartad information minskas. Auditgruppen rekommenderar till exempel 
att Lärarhögskolan integrerar de två styrdokumenten Kvalitetssystem för Lärarhögskolan 
samt Kvalitetsarbete inom Lärarhögskolan. Det upplevdes oklart för flera av de 
intervjuade var huvudansvaret för utbildningsprogrammen ligger. Auditgruppen 
rekommenderar att Lärarhögskolan förtydligar detta i sin kommunikation. Auditgruppen 
ser det som viktigt med tanke på lärarprogrammens konstruktion; att programinnehåll 
beslutas av Lärarhögskolan samtidigt som kursansvar och undervisning ligger på 
institutioner vid tre olika fakulteter. Auditgruppen rekommenderar också att 
Lärarhögskolan i sin webbstruktur gör sina interna styrdokument mer lättillgängliga. 
Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att förtydliga och konkretisera vad som 
avses med formuleringen i Lärarhögskolans kvalitetssystem (dnr FS 1.1-1628-16) som 
anger att programråden är ”basen i Lärarhögskolan kvalitetsarbete på utbildningssidan.” 

Programrådens roll, ansvar och uppdrag 
Inför auditen framförde Lärarhögskolans ledning önskemål om att auditen särskilt skulle omfatta 
programrådet för ämneslärarprogrammet och programrådet för speciallärar- och 
specialpedagogprogrammen. Samtliga fem programrådsordföranden påtalade de ibland mycket 
olika förutsättningar som råder för programmen då skillnaderna är stora när det gäller antalet 
medverkande institutioner och ingående huvudområden. Ämneslärarprogrammet har en hög 
komplexitet medan speciallärar- och specialpedagogprogrammen, i likhet med 
Förskollärarprogrammet, till sin karaktär är mycket av ”ettämnesprogram”. Utöver detta framkom 
det vid platsbesöken och samtalen inga särskilda skillnader som auditgruppen finner anledning att 
lyfta.  

I Lärarhögskolans olika styrdokument identifieras, i kongruens med motsvarande styrdokument 
för fakulteter vid Umeå universitet, programråden som centrala organ för utbildningarnas 
genomförande, kvalitetsarbete och utveckling. För att denna centrala funktion ska fungera 
optimalt är det auditgruppens bedömning att programråden måste ha en tydlig koppling och ett 
nära samarbete med Lärarhögskolans ledning och kansli då programrådens formella befogenheter 
är tämligen begränsade. Detta är av särskild vikt med tanke på att lärarutbildningens program inte 
ligger ”i linjen”, i likhet med fakulteternas program.3 

I dag har Lärarhögskolans ledning samverkan med Lärarutbildningsrådet framförallt avseende 
övergripande frågor. En direktkontakt med respektive programråd är ändå av stor vikt då de 

                                                             
2 Enligt beslut fattat av universitetets rektor år 2012 (dnr pers 316-424-12) förordnas Johan Lithner som biträdande rektor, 
tillika ställföreträdande rektor för Lärarhögskolan. Enligt kontrakt tecknat mellan universitetets rektor och Anna Lindqvist 
ges Lindqvist uppdraget som biträdande rektor för Lärarhögskolan. Kontraktet är upprättat i enlighet med den mall som 
används när överenskommelse om ansvar och uppdrag tecknas mellan universitetets rektor och dekan respektive prodekan, 
det vill säga dekans ställföreträdare. Formellt kan detta innebära en otydlighet om vem universitetets rektor gett i uppdrag 
att vara ställföreträdande rektor för Lärarhögskolan. 
3 Även om det finns en variation vid fakulteterna när det gäller hur utbildningarna är organiserade, där Medfak har en 
starkare central styrning än övriga fakulteter, så har vi en likhet i det avseendet att fakulteterna har ansvar för både 
program och institutioner som i normalfallet bemannar de utbildningar för vilka fakulteten är värd.  
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utbildningar som programråden representerar har stora olikheter, förutsättningar och 
utmaningar. Auditgruppens bedömning är att tydligare koppling mellan Lärarhögskolans 
ledning/kansli och programråden skulle förbättra förutsättningar för dialog. Därigenom kan både 
”golvets” och ledningens möjligheter att påverka utvecklingen av verksamheten öka, samtidigt som 
den upplevda otydligheten kan reduceras. Med detta kan också informationsutbytet mellan 
verksamhetens olika aktörer och stödfunktioner förbättras. 

Programrådens ordförande anser sig ansvara för de uppgifter som anges i instruktionen för 
Lärarhögskolan och som är identiska med de som anges i högskolans kvalitetssystem. 
Programrådsordförandena betonade att de inte vill benämnas ”programansvariga” utan 
programrådsordförande för att tydliggöra att de inte ser sig som formellt ansvariga för utveckling 
av programmen även om de kan ge förslag på förbättringar och utvecklingsmöjligheter. 
Programrådsordförandena anser sig inte ha mandat att kontakta företrädare för de institutioner 
som ingår i programmen för att återkoppla och ta upp eventuella problem. Denna kommunikation 
ska i stället gå via Lärarhögskolans ledning. Detta försvåras av att kommunikationskanalerna och 
kontaktvägarna mellan programråden å enda sidan och Lärarhögskolans ledning och kansli å 
andra sidan inte anses ha varit optimala de senaste åren. Ordförandena önskar en ökad tydlighet 
från Lärarhögskolans ledning om vilken input den vill ha från programråden. 

Programrådsordförandena såg svårigheter att hinna med uppdraget som ordförande inom avsatt 
tid, men ingen utryckte heller en explicit önskan om mer tid för uppdraget. Inte heller framkom att 
de önskade ett större ansvar. Arbetet som ordförande beskrevs delvis som ett ”ensamjobb” 
eftersom övriga deltagare inte har någon tid avsatt för arbete i programråden. 
Programrådsordförandena uttryckte ett behov av att kunna bolla programspecifika frågor med 
Lärarhögskolans kansli, men menade samtidigt att det kan vara en omöjlig uppgift för 
kanslipersonalen att vara insatta i programutbildningarna i sådan omfattning som i så fall skulle 
vara önskvärd. Frågan om handläggarstöd diskuterades med programrådsordföranden och 
gruppen kunde se fördelar med det. 

Programrådsordförandena betonade det stora ansvar som ligger hos Lärarhögskolans styrelse och 
på utmaningen för styrelsens ledamöter att vara tillräckligt insatta i verksamheten. 
Programrådsordförandena underströk vikten av att det är god kvalitet på de underlag och 
föredragningar som föregår styrelsens beslut. Ordförandena upplever att kunskap och information 
om ärenden som rör programutbildningarna ibland kan gå förlorad på vägen från råden, via 
Lärarhögskolans kansli, till styrelsen. Programrådsordförandena framförde också önskemål om att 
i relevanta fall själva få föredra ärenden för Lärarhögskolans styrelse. 

I samtalen med programrådens ordförande framkom att fakultetsrepresentationen i 
programråden, med två representanter från vardera humanistisk, samhällsvetenskaplig och 
teknisk-naturvetenskaplig fakultet, inte alltid är ändamålsenlig då fakulteterna kan vara 
engagerade i olika grad i en viss utbildning. Programrådsordförandena påpekade att studenterna 
har problem med bemanningen av sina platser i programråden vilket försvårar kommunikationen 
med studenterna. Studenterna å sin sina hade uppfattningen att alla programråd hade 
studentrepresentation. 

Auditgruppens rekommendationer 
•! Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att förtydliga programrådsordförandens 

roll, mandat samt deras tids- och resurstilldelning. Auditgruppen rekommenderar 
Lärarhögskolan att fastställa och i all kommunikation använda samma ord för den person 
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som leder programråden. Det framgår av intervjuerna att det idag finns en 
överenskommelse om att personerna ska benämnas ”programrådsordförande.” Med 
hänsyn till att det ansvar som åvilar ordförande i stort utgörs av ett samordningsansvar, 
rekommenderar auditgruppen att Lärarhögskolan överväger om ”programsamordnare” 
kan vara en lämpligare benämning (så länge man inte har större formellt ansvar och större 
formella befogenheter än man har idag). 

•! Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att nyttja programanalyser som 
styrinstrument och att vara tydlig mot programråden hur programanalyserna processas 
och leder till åtgärd och utveckling inom ramen för kvalitetsarbetet4. Auditgruppen noterar 
att detta är ett utvecklingsarbete som ledningen redan initierat. 

•! Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att i samråd med fakulteterna se över 
reglerna för fakultetsrepresentationen i programråden så att råden får en utformning och 
sammansättning som bäst stödjer programrådens arbete och utveckling. Auditgruppen 
betonar vikten av att samtliga ledamöter i programråden har god kunskap om respektive 
program och att detta beaktas när programråden utses.  

•! Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att programrådens ordförande är 
föredragande för Lärarhögskolans styrelse i relevanta fall, det vill säga i ärenden där 
sakkunskapen hos programrådens ordförande kan utgöra ett viktigt underlag för beslut. 

•! Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att tydliggöra kopplingen till och 
samverkan mellan ledning och kansli å ena sidan och programråd å den andra. Detta kan 
ske genom att varje programråd tilldelas en utpekad kansliresurs. Denna resursperson kan 
med fördel vara en utbildningsledare. Dessa skulle inte endast utgöra ett administrativt 
stöd till programrådsordförandena utan också bidra till stärkt kommunikation och kontakt 
mellan programråd och ledning/kansli. Auditgruppen rekommenderar också 
Lärarhögskolans ledningsgrupp att ha regelbundna möten med respektive programråd, 
förslagsvis en gång per termin. 

•! I det fall studentrepresentation saknas i något programråd rekommenderar auditgruppen 
att Lärarhögskolan för studentkåren tydliggör betydelsen av studentrepresentation i 
råden. Auditgruppen rekommenderar att studentkåren verkar för att erbjudna platser i 
programråden tillsätts.  

•! Auditgruppen rekommenderar att Lärarutbildningsrådet och programråden benämner 
anteckningarna från sina möten ”Minnesanteckningar” och inte ”Protokoll” för att 
tydliggöra att råden är beredande organ, ej beslutande. 

                                                             
4 Auditgruppen noterar att Programrådet för ämneslärarprogrammet har skrivit en ambitiös och bra programanalys. Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan 
att använda den som ett gott exempel. 
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Tema 2. Tankar om Lärarhögskolans kvalitets-
arbete för utbildning– 
synpunkter och rekommendationer  
Utbildningsuppdrag och kursinnehåll 
Under samtalet med ledningen framkom att man ser implementeringen av kvalitetssystemet som 
en av de viktigaste kvalitetsfrågorna i dag. Ledningen anser själva att det för närvarande finns 
oklarheter när det gäller det operativa ansvaret för kvalitetsfrågorna. Man menar att det till stor 
del förklaras av att samtidigt som Lärarhögskolan har det övergripande ansvaret för 
lärarutbildningarna, så har programråden ansvaret för den operativa samordningen och 
utvecklingen, medan institutionerna ansvarar för ingående kurser liksom bemanning avar dessa. 
Bemanningen fastställs sålunda på institutionerna vilket ledningen upplever inte alltid tar hänsyn 
till Lärarhögskolans behov av kompetens. Fördelningen av ansvar och befogenheter blir därför en 
komplex fråga. Lärarhögskolans ledning ser samverkan och samarbete inom universitetet som en 
av de fortsatt viktigaste utmaningarna de närmaste åren. 

I samtalet med prefekter deltog representanter från institutioner med stora såväl som mer 
begränsade utbildningsuppdrag inom lärarutbildningen. Man såg flera utmaningar med bäring på 
kvalitet. En prefekt menade att söktrycket, bristen på studenter och deras förkunskaper är det 
största kvalitetsproblemet. Andra såg problem med många institutioner inblandade, vilket kan 
innebära, som en uttryckte det, ”en fullständigt fragmentiserad utbildning” och att vissa kurser 
inom ämneslärarprogrammet kan karaktäriseras som en ”föreläsningsstafett”. En prefekt menade 
att det kan vara upp till fem institutioner som medverkar på en kurs omfattande 7,5 hp, vilket kan 
var en försvårande omständighet när det gäller ambitionen att hålla hög kvalitet. Det innebär en 
fragmentisering som går ut över progressionen eftersom ingen har det samlade greppet om bredd 
och djup, menade denne.  

I prefektgruppen uttrycktes stark kritik mot den beställarmodell som används av Lärarhögskolan 
inför fördelning av utbildningsuppdrag. Flera av prefekterna ansåg att beställningsprocessen är 
alltför tids- och kostnadskrävande i relation till faktiskt utfall och att den är mer konflikt- än 
samarbetsskapande för institutionerna. Prefekterna upplevde att Lärarhögskolan i och med att de 
går ut med förfrågningsunderlag frånhänder sig ansvaret för utbildningarna och överlåter åt 
institutionerna att i förhandling sinsemellan utarbeta förslag på kurser. Man menar att 
beställarmodellen bidrar till en snuttifiering av utbildningarna och att ingen tar ansvar för 
helheten. Den osäkerhet som följer av modellen gör det svårt för institutionerna att satsa på 
kompetensuppbyggnad. Prefekterna önskar i stället en hårdare styrning från Lärarhögskolan och 
att man i sina beställningar är mycket tydligare vilken ”produkt” som efterfrågas, det vill säga att 
man önskar se ett större innehållsligt ansvar från Lärarhögskolans sida. Samtidigt menar 
prefekterna att det är svårt för Lärarhögskolan att i alla delar ha den beställarkompetens som detta 
skulle kräva. 

Det uttrycktes stark kritik mot beställarmodellen även i andra personalkategorier som vi hade 
samtal med, inte minst studierektorer och lärare. Bland lärarna uttrycktes åsikten att 
beställarmodellen främjar konkurrens snarare än samarbete, vilket inte är kvalitetsfrämjande. 
Man menade också att modellen innebär inlåsningseffekter vid utformning av kurser. 
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Även i lärargruppen såg man ett problem i alltför många institutioner inblandade i kurser och 
utbildningar, något man menar vara särskilt påtagligt i ämneslärarprogrammet. I likhet med 
prefekterna upplever man att det finns brister när det gäller ansvaret för helheten, vilket inte minst 
går ut över progressionen i utbildningen. Det medför att samma stoff återkommer flera gånger i 
olika kurser. Vidare menar man att det kan vara svårt att ”passa in” en ny kurs som ska in i ett 
program. Man efterlyser ett mer sammanhållet ansvar för framförallt UK1 och UK2.  

I prefektgruppen finns åsikten att det inte alltid är lätt att samarbeta inom ramarna för en kurs. 
Sedan tidigare ”väl upptrampade stigar” kan göra det svårt för andra att komma in (jfr synpunkten 
att det kan vara svårt för en ny kurs att ”passa in” som uttrycktes i lärargruppen). Man menar att 
det inte är tillräckligt att bjuda in till kursmedverkan. Man saknar någon som tar det övergripande, 
samordnande ansvaret, någon som ”tar tag i” utbildningarna. Det skulle också kunna medföra en 
för studenterna mer begriplig struktur samtidigt som ”omhändertagandet” skulle förbättras. 
Sammantaget förmedlas från prefekterna bilden av en ”svårhanterlig logistik”, vilket man upplever 
gå ut över kvalitet och progression inom inte minst den utbildningsvetenskapliga kärnan. 

Från studierektorsgruppen lyfts ett antal, som man ser det, utmaningar när det gäller 
utbildningarnas kvalitet. För det första ser man det som angeläget att studenter behandlas 
likvärdigt vid antagning, examination och VFU. En annan utmaning rör progressionen inom 
utbildningen (ffa UVK). En tredje viktig kvalitetsfråga man finner det angeläget att utveckla är den 
kraftiga variationen mellan olika inriktningar av ämneslärarprogrammet när det gäller 
professionsaspekterna. Vidare menar man från studierektorerna att det saknas någon med en 
helhetssyn. Man vill också tydliggöra att beslut och direktiv från det rikspolitiska planet kan tvinga 
fram prioriteringar och förändringar, vilka kan försvåra för möjligheterna att bedriva undervisning 
med hög kvalitet i fokus. I studierektorsgruppen såg man också frågan om ansvaret för kursplaner 
som problematisk - ”vi råder inte över våra kursplaner”, som en studierektor uttryckte det, och 
”vem har sista ordet?” Man upplever att handläggningen och ansvaret, själva ”tågordningen”, vid 
fastställandet av kursplaner som otydlig. 

Under samtalet med prefekterna kom synpunkten att tanken om att ”lärarutbildningen är allas 
ansvar”, också kan betyda att den är ingens ansvar. Man upplever att Lärarhögskolan, när en 
upphandling är klar, frånhänder sig ansvaret för innehållet i kurserna vilket medför oklarheter vad 
gäller just gäller just ansvaret för kursinnehåll. Ska vi ha en lärarhögskola så måste man vara 
tydligare med vad man vill ha, menade man i prefektgruppen. ”Vem äger det pedagogiska 
ansvaret?”, såg man som en grundläggande fråga - är det Lärarhögskolan eller den levererande 
institutionen? Man föredrar ett tydligare ansvar från Lärarhögskolans sida – att man klargör att 
”det här vill vi ha med”. En otydlig ansvarsfördelning försvårar möjligheterna att göra ett bra jobb, 
menar man och det kan omfatta såväl de allmänpedagogiska kurserna som de ämnesdidaktiska. 
Problemet är mindre med ämneskurserna, eftersom man då från institutionerna själva styr i större 
utsträckning.  

En försvårande faktor som lyfts från kansliets sida är de bristfälliga verktyg som finns tillgängliga 
som stöd i kvalitetsarbetet. Det är svårt att plocka ut rätt information ur våra system. Det är 
framförallt svårt att få en helhetsbild av utbildningsuppdragen genom att man inte ser vilka 
kostnader mottagaren har. Det innebär att man inte kan göra någon avstämning av 
medelsförbrukning, d.v.s. att det inte finns en synlig budget för hur mottagande institution 
använder resurserna till kurser och program. 
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Auditgruppens rekommendationer 
•! Auditgruppen uppfattar att beslut om utbildningsuppdrag och genomförande av 

utbildning upplevs som alltför åtskilda och att dialogen mellan ”beställare”, d.v.s. 
Lärarhögskolan, och ”utförare”, d.v.s. institutioner, behöver förtätas. 

•! Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att se över organisation av och progression 
inom UK, tydliggöra kursstruktur och kursinnehåll, i syfte att motverka fragmentisering 
och tydliggöra progression och likvärdighet. 

•! Auditgruppen kan inte utifrån de samtal som förts, finna stöd för att den beställarmodell 
som används vid fördelning av utbildningsuppdrag, trots förenklingar gentemot tidigare, 
är kvalitetsdrivande på önskvärt sätt. Auditgruppen är tveksam till att modellen verkligen 
medför att tillgänglig kompetens på universitetet nyttjas i lärarutbildningarna på bästa 
möjliga sätt. 

•! Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolans ledning att beakta informaternas 
synpunkter och i dialog med medverkande institutioner överväga ett alternativt 
tillvägagångssätt vid fördelning av utbildningsuppdrag som kan ersätta den nuvarande 
beställarmodellen.  

•! Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolans ledning att arbeta för att utveckla och 
tydliggöra villkoren för samarbete och samverkan dels mellan medverkande institutioner, 
dels mellan dessa institutioner och Lärarhögskolan. 

•! Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att undersöka hur rutiner kan utvecklas för 
att underlätta för kansliet att följa upp verksamheten. 

VFU och didaktik 
Ledningen ser ett problem i bemanningen av lärare och handledare på VFU-kurser. Det händer att 
oerfarna lärare/doktorander bemannas på en kurs med uppgifter som kräver erfarenheter som 
man inte besitter. Även från kansliets sida erfar man att kompetensen hos VFU-kurslärarna inte 
alltid är tillräcklig. Man menar att det också händer att studenterna under sin VFU får handledare 
som endast har begränsad erfarenhet av arbetet som lärare. 

Studierektorerna påtalar att ett av problemen med VFU i dag är att det finns alltför många 
kursplaner (22 st), vilket gör det svårt att hålla samma kravnivå och en likvärdig kvalitet. 
Ytterligare ett problem med VFU menar man vara att man varit för generös när det gäller särskilda 
skäl till VFU-placering i Umeå, vilket medfört att kvalificerade VFU-platser i Skellefteå och Ö-vik 
inte besatts. 

De studenter vi samtalade med läser samtliga på ämneslärarprogrammet. De önskar att det vore 
möjligt med mer VFU och man ställer sig kritiska till att mängden ämnesdidaktik och dess innehåll 
varierar alltefter vilka ämnen man läser. Man menar att de brister man upplever i VFU, didaktik 
och förmedlandet av hantverket medför att man har svårt att hitta sig själv i lärarrollen. 
Metodikundervisningen menar man brista överlag och den kritiseras hårt av de studenter vi 
samtalade med. De undrar också om man kan förvänta sig att institutionerna ska leverera detta 
och om kunskaperna hos lärarna själva inom didaktik, metodik och pedagogik alltid är tillräckliga. 
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Studenterna upplever också att man under studietiden har alltför lite kontakt med aktiva lärare 
inom skolan, något som man återkommer till under hela samtalet. 

Från studenterna framhölls också att det absolut viktigaste var att få komma ut som en bra lärare 
och man lyfter behovet av att få öva lärarfärdigheter mer. Frågan ”hur gör man?” får inget bra svar 
under utbildningen och då åsyftas alltifrån olika klassrumssituationer till vägledning om hur man 
möter föräldrar. Man ställer sig också kritiska till att det är så stora skillnader beroende på vilka 
ämnen man läser (inom ämneslärarprogrammet) och man finner det besynnerligt att det inte finns 
mer likvärdiga krav vad gäller didaktik och VFU, handledning och förmedlandet av själva 
”hantverket” i lärararbetet.  

De studenter vi samtalade med hävdade att den ämnesdidaktik studenten får varierar mellan de 
inblandade ämnesinstitutionerna, också på ett sätt som inte är ämnesmässigt befogat. Inte minst 
kan ämnesdidaktik av förståeliga skäl bli problematisk för de ämnen där antalet 
ämneslärarstudenter är få och ämnesstudierna sker genom samläsning med studenter som läser 
andra utbildningar. 

De studenter vi samtalade med uttryckte att man är mycket nöjd med ämneskurserna. Man 
upplever att det finns en bra ämneskompetens på institutionerna vad gäller specifika ämnen, man 
lär sig mycket och får gedigna ämneskunskaper. Samtidigt upplever man att de lärare man möter 
under utbildningen har ett starkare intresse för ämneskunskaper än för undervisning. 

Auditgruppens rekommendationer 
•! Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att se över samordningen av de olika 

utbildningarnas VFU-perioder för att underlätta administrationen och undvika 
tidsmässiga krockar.  

•! Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att se över rutinerna för bedömning av 
VFU, mot bakgrund av att frågan om skillnader i bedömningen av VFU lyftes under 
platsbesöket.  

•! Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att se över möjligheterna att reducera 
antalet kursplaner för VFU-kurser. 

•! För att säkerställa en likvärdig utbildning av ämneslärarstudenter bör Lärarhögskolan 
överväga möjligheten att endast anta till Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, för 
de ämneskombinationer där en god och likvärdig ämnesdidaktik annars inte kan 
säkerställas. 

•! Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att se över möjligheterna att utöka 
inslagen av ”praktisk lärarkunskap” och lägga in fler moment där studenterna får möta 
yrkesverksamma lärare inom för-, grund- och gymnasieskola. 

•! Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att säkerställa att kvalitet går före 
önskemål om ort vid VFU-placering. 

•! Auditgruppen menar att det kan finnas skäl att Lärarhögskolan tillsammans med 
involverade institutioner och studenter initierar en ideologisk diskussion om vad som 
utmärker bra lärare och god undervisning i skolan, samt hur en lärarutbildning bör  vara 
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utformad för att möjliggöra för lärarstudenterna att nå dit i sitt framtida yrkesliv. 
Auditgruppen menar att utan en gemensam målsättning för alla som är involverade i 
lärarutbildningen är det svårt att göra Lärarhögskolan till en ”angelägenhet för hela 
universitetet”. 

Kansliets roll 
Samtidigt som prefekterna understryker betydelsen av att det vid Lärarhögskolans kansli måste 
finnas nödvändig kompetens, ställer man sig tvekande till om Lärarhögskolan, dess styrelse, 
ledning och kansli kan ha all den kompetens som krävs för att möta de utmaningar som finns inom 
skolans område. 

Bland programrådsordförandena uttrycktes önskemål om att få tillgång till en administrativ 
stödresurs, vilken skulle innebära en avlastning för programrådsordföranden. Eftersom man 
upplevde att kunskapen om de olika programmen varierar på kansliet, såg man det inte som 
självklart att det stödet skulle hämtas på kansliet. 

Auditgruppens rekommendationer 
•! Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolans ledning att undersöka hur kansliets 

personal kan nyttjas på effektivast möjliga sätt i programrådens verksamhet. 

Genomströmning 
En utmaning som lyftes i studierektorsgruppen, det är att möta konkurrensen om motiverade och 
duktiga presumtiva studenter. En annan utmaning är att få kvalificerade lärare till undervisningen 
på högskolan. Bägge faktorerna anser man vara av betydelse för genomströmningen. 

Frågan om genomströmning lyftes även i programordförandegruppen och man ser den låga 
genomströmningen på framförallt ämneslärarprogrammet som ett stort problem. Det är stora 
avhopp och man önskar att en ordentlig avhoppsanalys genomförs. Spretigheten i 
ämneslärarprogrammet gör också att det skiljer i kvalitet beroende på vilka ämnen som ingår, 
vilket kan påverka genomströmningen.  

Bland lärarna tar man upp att Lärarhögskolan tidigare varit för generös med 
behörighetsbedömningar vilket har inneburit att det varit för lätt att ”slinka igenom”. Man erfar 
dock att det skett en skärpning under senare tid. Man anser också att det är otydligt när det gäller 
”vem som gör vad” i frågan om behörighetsbedömningar bland undervisande lärare, institutionens 
studievägledare och Lärarhögskolans studievägledare. 

Auditgruppens rekommendationer 
•! Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolans ledning att genomföra den avhoppsanalys 

som flera av de intervjuade personalkategorierna efterfrågar, för att med denna som 
utgångspunkt med större precision vidta åtgärder som förhoppningsvis påverkar 
genomströmningen i rätt riktning. Lärarhögskolan bör försäkra sig om att analysen 
kommuniceras till samtliga berörda, Lärarhögskolans styrelse, kansli, programråd, 
inblandade prefekter och studierektorer samt studenter. Auditgruppen ser detta som 
särskilt angeläget med tanke på organiseringen av lärarutbildning vid Umeå universitet. 

•! Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att se över rutinerna för 
behörighetsbedömningar. 
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Studentinflytande 
Lärarutbildningarna använder sig systematiskt av kursutvärderingar, programutvärderingar, 
alumnundersökningar och liknande för att kontinuerligt fånga studenternas synpunkter och 
erfarenheter. Även studiebarometern och nybörjarenkäten nyttjas i kvalitetsarbetet. 

I samtalet med lärargruppen kommer det fram att återkoppling på utfört arbete får man endast 
från studenterna. Man ser därför låga svarsfrekvenser på kursutvärderingar som ett problem. 
Därför menar en av lärarna att kursråd fungerar bättre för att få en bild av hur studenterna 
värderar en kurs. 

Vilka möjligheter finns då för studenterna att påverka sin utbildning, förutom vad som möjliggörs 
genom kurs- och programutvärderingar etc? De studenter vi samtalade med ställde sig tveksamma 
till möjligheterna att påverka och utöva inflytande för ”vanliga” studenter, medan möjligheterna är 
bättre för studenter som är engagerade i programråd eller via studentkåren. De menade att kanaler 
som möjliggör att påtala exempelvis metodikbrister dock saknas. Studenterna upplevde vidare att 
”det inte händer något” och att det är oklart vem som har ansvaret för att ”göra saker”. Man 
upplever det oklart vilket ansvar programrådet har och man vet inte vilka som sitter i det. Man 
menar också att det är för lite återkoppling och uppföljning av kursutvärderingar.  

Auditgruppens rekommendationer 
•! Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolans ledning att se över rutinerna för 

studentinflytande. 

6. Avslutande kommentarer från auditgruppen 
Efter att ha tagit del av det material som tillställts oss samt samtal med ledning, 
programrådsordföranden, kanslipersonal, lärare, prefekter, studierektorer, lärare och 
studentrepresentanter, kan auditgruppen konstatera att lärarutbildning är ett mångfasetterat 
område där olika intressen ska samspela.5 Vi har mött entusiasm men också kritiska synpunkter, 
något som framkommit ovan och som vi här avslutningsvis vill kommentera. 

Vårt samlade intryck är att frågor om ansvar och befogenheter måste tydliggöras bättre, i 
styrdokument men framförallt i kommunikationen med programråd, medverkande institutioner 
och studenter. Ansvaret för strategiska frågor och uppföljning av hela verksamheten ska rimligtvis 
ligga hos Lärarhögskolas styrelse medan det operativa ansvaret ligger hos lärarhögskolans rektor 
och övriga ledning. Det senare omfattar inte minst samordning och uppföljning inom områdena 
didaktik, metodik och ”lärarrollen” i vidare mening. Studentrepresentanterna efterlyste fler inslag 
där man får mer praktisk lärarkunskap, hur man som lärare kan agera i olika situationer. 
Åtminstone till viss del kan detta sannolikt förklaras av en ”naturlig” osäkerhet inför ens 
kommande yrkesroll. Vi finner dock anledning att rikta en uppmaning till Lärarhögskolan att se 
över om man kan utöka inslagen av praktisk lärarkunskap.    

Att programråden har en ytterst central roll, framgick inte bara under samtalen med 
programrådsordföranden utan lyftes även av andra. Av det skälet finner auditgruppen det 
angeläget att programrådens och programrådsordförandes roll tydliggörs, vilket kan innebära att 

                                                             
5 Inför platsbesöket hade ordförande i auditgruppen ett samtal med representanter från humanistisk, samhällsvetenskaplig och teknisk/naturvetenskaplig fakultet 
(ekonomihandläggare). Samtalet följde inte frågemallen. Syftet var att få en bild av utbildningsuppdragets roll, funktion och betydelse på respektive fakultet. Denna 
bakgrundinformation kom inte till direkt användning i rapporten.  
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deras ansvar och befogenheter stärks. Fakulteterna har valt lite olika modeller för hur deras 
program leds och vilket ansvar och vilka befogenheter som läggs på programråd och 
programrådsordförande. Det går inte att säga att en modell är bättre än de andra. Det viktiga är att 
det oavsett modell, för var och en tydligt framgår var ansvar och befogenheter ligger.  

Vi ställer oss något tveksamma till lärarutbildningsrådets roll. Behövs verkligen den nivån med 
tanke på att man har endast fem programråd? För auditgruppen framstår det som rimligt att 
Lärarhögskolans ledning har kontinuerliga möten direkt med programråden. Av samtalen med 
programrådsordföranden framgick att de ändå träffas (informellt) och pratar om verksamheten. 
Kommunikation och dialog mellan olika nivåer och aktörer kan sannolikt förbättras. I samtalet 
med kanslipersonalen framkom att man inte kände sig tillräckligt informerade och inte heller fullt 
ut delaktiga, samtidigt som vi fick tydliga signaler om att man var underbemannade, något som 
också lyftes av ledningen. Även om det är orimligt att utifrån samtalen göra en kvalificerad 
bedömning av arbetsbelastning, delaktighet, kommunikation och information menar vi att det 
finns anledning att se över kansliets roll och dess sammansättning. I det sammanhanget är det 
viktigt att utröna huruvida personal från kansliet kan utgöra ett administrativt stöd till 
programråden. Härigenom skulle också känslan av delaktighet kunna öka och en stärkt samsyn 
kunna uppnås. 

Beställarmodellen kritiserades skarpt bland programrådsordföranden, prefekter, studierektorer 
och lärare. Auditgruppen uppmanar lärarhögskolan att i dialog med institutioner och fakulteter 
utröna möjligheterna att utveckla modellen för förläggning av kursuppdrag inom lärarutbildning 
på fakulteter och institutioner. I det arbetet bör man eftersträva en större tydlighet när det gäller 
vad en kurs förväntas innehålla och vilken institution som ska ansvara.   

Det övergripande ansvaret för undervisningens forskningsanknytning bör ligga hos ledningen, inte 
minst när det gäller den utbildningsvetenskapliga kärnan. Auditgruppen konstaterar att frågan om 
forskningsanknytning inte lyftes under samtalet med Lärarhögskolans ledning. Förvisso 
initierades den inte av auditgruppen, men inte heller lyftes den av Lärarhögskolans ledning. Vi får 
utgå från att detta inte ska tolkas som att forskningsfrågorna är helt separerade från 
undervisningsfrågorna.  

Avslutningsvis kan man, med utgångspunkt i de samtal som fördes under platsbesöket, ställa sig 
ett par frågor som egentligen ligger utanför auditgruppens uppdrag. Dels kan man fråga sig om 
Umeå universitets organisation av lärarutbildning är den mest effektiva, dels kan man fråga sig om 
samtliga lärarutbildningar ska organiseras på samma sätt, enbart av det skälet att de är 
”lärarutbildningar”. Auditgruppen har inget alternativt förslag men finner frågan motiverad med 
hänsyn till den kritik vi tagit del av. Med detta sagt vill vi dock understryka att vi, liksom de som 
deltog vid samtalen, anser att Lärarhögskolans styrelse, ledning och kansli inte kan klä skott för all 
kritik som riktas mot lärarutbildningen. Lärarutbildning är otvetydigt det utbildningsområde som i 
störst omfattning utsatts för styrning från politiskt håll under en lång följd av år, vilket inte 
underlättat organiseringen av lärarutbildning. 
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Inriktningsbeslut inom ULF: Avtal och 
överenskommelser 

Umeå universitets och Lärarhögskolans arbete med försöksverksamheten ULF (Utbildning, 

Lärande, Forskning) för praktiknära forskning har senaste halvåret till stor del ägnats åt dialog 

med medverkande skolhuvudmän och medverkande lärosäten. Se ulfavtal.se för regeringens 

beslut, de ansvariga universitetens avsiktsförklaring och annan information. Se även bilaga ”Plan: 

Utbildning Lärande Forskning” för beskrivning av detta arbete (detta är en uppdaterad och 

nedkortad version av den plan som tidigare presenterats för styrelsen). Utförligare information om 

dialogmöten och övriga dokument som utgör del av dialogen kan fås från Lärarhögskolan av 

Carina Rönnqvist, Kristina Hansson eller Johan Lithner. 

 

Som en del i denna dialog är det dags att ta fram utkast till avtal och överenskommelser (se 

bilagor). I ett första skede är dessa att ses som diskussionsunderlag med möjlighet för 

medverkande parter att lämna synpunkter och ändringsförslag. Det är alltså troligt att de specifika 

formuleringarna kan komma att ändras innan de slutligen undertecknas. Däremot är avsikten att 

avtalen ska på ett specifikt sätt beakta de grundläggande ställningstaganden som ovan nämnda 

ULF-plan baseras på, i syfte att tydliggöra försöksverksamhetens mål och medel.  

 

Denna inriktning samt avtalsutkast har presenterats för rektor Hans Adolfsson som stöder 

inriktningen, inklusive att Lärarhögskolans föreståndare undertecknar avtal/överenskommelser. 

Lärarhögskolans styrelse kan utöver synpunkter på själva inriktningen förstås även lämna 

synpunkter och ändringsförslag till bilagorna. 

Beslutsförslag 

Lärarhögskolans styrelse stöder inriktningen att Lärarhögskolans ledning och kansli arbetar för 

bifogade typ av avtal/överenskommelse samt uppdrar till Lärarhögskolans föreståndare att 

underteckna dessa.  
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Plan: Utbildning Lärande Forskning 

Denna plan är ett arbetsdokument för Umeå universitets (UmU) och Lärarhögskolans del av den 

nationella försöksverksamheten med samverkansmodeller för praktiknära forskning 2017–2021. 

De ansvariga universitetens (Göteborgs universitet (GU), Karlstad universitet (KaU), Uppsala 

universitet (UU) och UmU) arbetsnamn är ULF (Utbildning Lärande Forskning), vilket anspelar 

på ambitionen att dra lärdomar från de väletablerade ALF-avtalen inom hälso- och sjukvården. Se 

ulfavtal.se för regeringens beslut, de ansvariga universitetens avsiktsförklaring och annan 

information. Grundläggande ställningstaganden som utvecklas nedan är att: 

 Försöksverksamheten handlar inte om att fördela medel till forskning, utan om att utveckla, 

pröva och utvärdera nya samverkande strukturer som främjar praktiknära forskning. 

 Verksamheten genomförs i likvärdig symmetrisk och komplementär samverkan mellan 

skolhuvudmän och lärosäten (med skola avses i första hand förskola och skola). 

 Den praktiknära forskningen sker i samverkan med verksamhetsutveckling. 

 Den praktiknära forskningen är utbildningsvetenskaplig och uppfyller sedvanliga 

kvalitetskriterier för vetenskaplig forskning. 

 Lärarutbildningen involveras i försöksverksamheten. 

 Engagemang och medfinansiering förväntas av deltagande parter. 

1 Syfte och mål 

1.1 Kommentar till regeringens uppdrag 
Praktiknära forskning och samverkan kan betyda många olika saker. Ett av målen med detta 

dokument är därför att utveckla och specificera centrala komponenter i försöksverksamheten. Ett 

problem med uppdragstexten är att den delvis bygger på en bristlogik, där ”vetenskaplig grund” 

betraktas som något som ska tillföras, för att åtgärda svagheter i såväl lärarutbildning som i 

skolans praktik. Sättet att tänka om skola och lärarutbildning kan bli problematiskt och skapa 

hinder när parterna ska närma sig varandra. En ambition blir därför att i planeringen av 

verksamheten undvika bristlogiken som huvudsaklig utgångspunkt. 

I regeringens uppdrag hänvisas till forskningspropositionen Kunskap i samverkan – för 

samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (Prop. 2016/17:50 avsnitt 8.3.1). 

Försöksverksamhet med samverkan kring praktiknära forskning i skolan har som övergripande 

syfte ”att lägga grunden för ny, långsiktig och fördjupad gränsöverskridande samverkan och stärkt 

innovationsförmåga” (prop. 2016/17:50 s. 2). Den eftersträvansvärda infrastruktur som krävs för 

praktiknära forskning och samverkan mellan utbildning, praktik och forskning försvåras, enligt 

forskningspropositionen, bland annat genom att möjligheterna att bedriva forskning är starkt 

begränsade för lärare vid lärarutbildning och i skolan.  

Sammanfattningsvis lyfter forskningspropositionen fram tre dimensioner av praktiknära forskning 

som styrmedel för att förbättra/utveckla skola och lärarutbildning, som ett objekt som ska 

hanteras av lärare och forskare och integreras i skolans och universitets olika verksamheter samt 

som en gränsöverskridande aktivitet i gränszon mellan dessa bägge verksamheter.  De tre 

dimensionerna, styrmedel, objekt och aktivitet betonar olika delar av försöksverksamhetens syfte, 

nämligen en positiv syn på den praktiknära forskningens möjligheter för skolans utveckling och 

som betraktas som ett objekt som inte idag ingår i lärares och skolans vardagspraktik. För att detta 
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förhållande ska förändras behövs aktiviteter som syftar till att skapa samverkande och hållbara 

strukturer mellan huvudman och lärosäten. 

1.2 En kompletterande specificering av syftet 
Det finns behov av att vidareutveckla utbildningsvetenskaplig forskning mot att bli mer användbar 

som stöd för verksamhetsutveckling. Samverkan behövs för att tydliggöra forskningsbehoven samt 

ge möjlighet till att i samverkan med lärare genomföra och utvärdera forskningsbaserade 

innovationer, vilket kan vara ett led i skolans och lärosätets kvalitetsarbete. Detta kräver 

långsiktigt engagemang över flera år från bägge parter, för såväl hållbart utvecklingsarbete som 

högkvalitativ forskning och möjlighet att sprida utvecklings- och forskningsresultaten även utanför 

den egna miljön. Dessa behov och möjligheter leder till att syftet med försöksverksamheten är att: 

 stärka samverkan mellan skola och högskola i form av långsiktiga strukturer för att initiera, 

genomföra och i övrigt främja praktiknära forskning och verksamhetsutveckling, 

 låta skolans behov vara en väsentlig del av vägledningen för forskningen, 

 vidareutveckla tillämpningsinriktad utbildningsvetenskaplig forskning, 

 relatera verksamhetsutveckling till såväl beprövad erfarenhet som forskning, 

 stärka lärarutbildningen via studenternas medverkan, 

 stärka både utvecklingskompetens och vetenskaplig kompetens vid både skolor och lärosäten. 

1.3 ULF-verksamhetens definition av praktiknära forskning 
I avsiktsförklaringen från rektorerna för GU, KaU, UmU och UU ges följande definition: 

”Praktiknära forskning avser inom försöksverksamheten sådan utbildningsvetenskaplig 

forskning som förutsätter huvudmännens strukturer och resurser, och har som mål att lösa 

problem, och utnyttja potentialer, inom undervisningen/utbildningen eller att identifiera 

faktorer som leder till förbättrade elevresultat inom läroplanernas samtliga områden. 

Utbildningsvetenskaplig forskning är till sin karaktär bred och tvärvetenskaplig, och innefattar 

många discipliner med forskare från olika ämnesområden, i enlighet med den beskrivning som 

tillhandahålls av Utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet.   

Den praktiknära forskningen inom försöksverksamheten ska hålla hög vetenskaplig kvalitet, 

vara tydligt kopplad till verksamhetsutveckling, och dokumenteras genom publikationer.” 

1.4 FoU i symmetrisk och komplementär samverkan 
I denna text används termen FoU (Forskning och Utveckling) för att beteckna samverkan mellan 

tillämpad praktiknära forskning och skolverksamhetsutveckling. Det är en symmetrisk och 

komplementär ansats i meningen att samverkan bygger likvärdigt på parternas behov, 

kompetenser och engagemang, som kompletterar varandra: 

 Skolans verksamhetsutveckling baserat på bland annat vetenskaplig grund. Lärosätets 

utveckling av lärarutbildning och forskning med relevans för utbildningssystemet. 

 Lärares, skolledares och annan skolpersonals kompetens att identifiera, genomföra och 

utvärdera verksamhetsutveckling. Forskares utbildningsvetenskapliga forskningskompetens. 

 Skolans och lärosätets engagemang i FoU, bland annat i termer av ekonomiska och personella 

resurser samt långsiktiga överenskommelser. 

 Utvecklingskompetens värderas lika högt som forskningskompetens. Satsningarna är 

komplementära i meningen att parterna bidrar med delvis olika kompetens och resurser. 
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Medverkande skolhuvudman förväntas: 

 Bedriva systematisk verksamhetsutveckling, och gärna ha verksamhetsförlagd lärarutbildning. 

 Ge goda förutsättningar för involverade att bedriva verksamhetsutveckling och samverkan. 

 Ha förankrat försöksverksamheten på berörd ledningsnivå, och garantera stabilitet och 

långsiktighet för att svara upp mot ingångna avtal. 

 Ha en policy (eller motsvarande) gällande FoU-samverkan med lärosäten.  

 

Medverkande lärosäte förväntas: 

 Bedriva utbildningsvetenskaplig forskning med relevans för FoU. 

 Ge goda förutsättningar för involverade att bedriva forskning och samverkan. 

 Ha förankrat försöksverksamheten på berörd ledningsnivå, och garantera stabilitet och 

långsiktighet för att svara upp mot ingångna avtal.  

 Ha en policy (eller motsvarande) gällande FoU-samverkan med skolhuvudmän.  

2 Samverkande strukturer och aktiviteter 

ULF-verksamheten ska utveckla nya (eller vidareutveckla existerande) samverkande strukturer, 

dvs miljöer, mötesplatser, etc. som kan främja FoU. Strukturernas funktion och långsiktiga 

hållbarhet studeras genom deras initierande och genomförande av konkreta FoU-aktiviteter. 

2.1 Strukturer som möjliggör långsiktig samverkan 
En särskild utmaning för försöksverksamheten är att skapa långsiktigt hållbara mötesplatser för 

lärare och forskare, och även i vidare mening för aktörer från skolhuvudmän och lärosäten, som 

integrerade delar av arbetet skolans och lärosätenas verksamheter. Strukturer för samverkan 

lärare-forskare har inte sällan varit löst uppbyggda och känsliga för personella, ekonomiska och 

organisatoriska förändringar, vilket ofta lett till omtag där det kan ta flera år att bygga upp en ny 

aktiv samverkansstruktur. En målsättning är därför att samverkansstrukturerna ska vara så 

långsiktigt hållbara att de inarbetas i den reguljära verksamheten för skolhuvudmän och lärosäten. 

Ett exempel på en sådan struktur (som dock inte fokuserar FoU) är VFU-samverkan, som trots 

organisatoriska förändringar länge varit en central del i den reguljära verksamheten.  

För att möjliggöra att all verksamhet utgår från vetenskaplighet och att det finns en aktiv hållbar 

verksamhetsutveckling är skolans styrning och ledning samt kommunikationen mellan huvudman, 

rektor och lärare viktiga aspekter. Eftersom skolans ledning har det övergripande ansvaret i form 

av att skapa förutsättningar och kvalitetssäkra verksamhetens innehåll är det viktigt att synliggöra 

såväl rektors egen roll och uppdrag som den betydelse de har för verksamhetens struktur och 

kultur i de insatser som görs för att stärka en praktiknära forskning. Den specifika 

ansvarsfördelningen inom en skolhuvudmans verksamhet avgörs av huvudmannen själv. 

Syftet med strukturerna för lärare och forskare på nationell, regional och lokal nivå är att 

 främja långsiktigt arbete med FoU, 

 stärka läraren i rollen som drivande aktör och samverkande kraft för yrkets kunskapsbildning, 

 fungera som gemensamma arenor för en professionsstyrd skola och praktiknära forskning, 

 skapa goda möten mellan forskare/lärare, lärarutbildning och skolans huvudmän, t ex 

nätverk/tjänster av FoU-specialister och FoU-råd vid skola/lärosäte, 

 verka för att lärare och forskare ges goda villkor för att samarbeta med FoU, t ex samordna 

gemensamma aktioner för att öka finansieringen av FoU, 
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 identifiera behov och ta fram avtal på lokal, regional och nationell nivå, 

 utforma lokala målsättningar, strategier, strukturer och konkreta aktiviteter där olika former 

för samverkan kring FoU prövas. 

2.2 Aktiviteter 
Detta avsnitt behandlar formatet (hur) för aktiviteterna, men inte innehållet (vad). Innehållet, dvs 

om samverkansaktiviteterna behandlar språkdidaktik, digitalisering, lärarrekrytering, värdegrund, 

skolledarskap, etc. är en öppen fråga för parterna att avgöra från fall till fall. Formatet vägleds av 

följande lista på tänkbara aktiviteter (listan kan utvecklas efter förslag från medverkande parter):  

FoU-projekt 

Här avses större FoU-projekt som genomförs av grupper av lärare och forskare. Projekten är 

normalt fleråriga. Vid Lärarhögskolan pågår sedan tidigare fem FoU-projekt med forskningsanslag 

på 3 mkr vardera plus skolhuvudmannens satsning på för verksamhetsutveckling.  

Individuella forskningsanslag 

Lärarhögskolan utlyser årligen individuella anslag för forskning. 2017 fördelades 16 anslag om 600 

tkr (+ overhead). Denna utlysning avgränsas inte till forskning som sker i samverkan med skolor, 

men är naturligtvis öppen för detta. Utlysningen riktas även till disputerade sökande anställda vid 

skolor i regionen, men har hittills haft få sådan sökande.  

FoU-uppdrag 

Här avses 2-3 års uppdrag som sökes av enskilda anställda hos skolhuvudman eller lärosäte. 

Lärarhögskolan har senaste åren utlyst FoU-uppdrag där en enskild individ har 1) ordinarie 

arbetsuppgifter hos sin arbetsgivare (skola eller universitet), 2) tillfälliga ordinarie arbetsuppgifter 

hos den andra parten och 3) anslag från skolhuvudman och universitet för FoU-uppdrag. 

Kombinationsanställningar 

En särskilt lämplig form av individuella anslag kunde vara kombinationsanställningar (se 

sjukvårdens ALF-avtal) hos skolhuvudman och lärosäte. Det rimligaste formatet är dock kanske 

inte en anställning hos två arbetsgivare, utan en anställning hos ena parten (skola eller lärosäte) 

och arbetar med ett tidsbegränsat uppdrag hos den andre parten. 

Förstelärare, lektorat och disputerade vid skolor 

Förstelärare, lektorer och andra anställda kan ges särskilda uppdrag som på olika sätt kopplas till 

FoU. Vad gäller disputerade med utbildningsvetenskaplig kompetens råder till stora delar ett 

underskott i Sverige, men med tydliga FoU-uppdrag kan det gå att rekrytera disputerade till 

lektorat vid skolor. Dessa kan ha centrala roller i uppbyggnad av lokala miljöer vid skolor där 

praktiknära forskning bedrivs i första hand utifrån skolans behov och förutsättningar.  

Samverkanslektorer och vid lärosäten 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inrättade 2009 en ny anställningsform, samverkanslektorer. 

2017 gjorde Örebro universitet en särskild satsning på samverkan med näringslivet och 

rekryterade fyra samverkanslektorer inom teknikområdet, med en väsentlig del av arbetstiden 

avsatt till samverkan och med anknutna doktorandresurser. 

Vetenskaplig kompetensutveckling 

Idag finns ingen tydlig struktur för lärare som efter några år i yrket vill fördjupa sig. Steget till 

forskarutbildning är stort liksom svårigheterna för huvudmannen att skapa uppdrag för de som vill 
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arbeta i skolan som både lärare och forskare. Med en stegvis progression där vetenskaplig 

kompetensutveckling länkas till lärarutbildningens och huvudmannens ansvar att skapa strukturer 

för såväl kvalificering som att forskning ska ingå i tjänsterna, skulle såväl magisterutbildade lärare 

som forskarutbildade lärare få tydligt uppdrag som främjar samverkan FoU i skolan. 

Lärarhögskolan utlyser vartannat år ett 20-tal doktorandutrymmen, och inbjuder institutioner vid 

UmU och skolhuvudmän i regionen att halvfinansiera dessa. 

Specialistutbildning mot skolutveckling 

En symmetrisk ansats mellan forskning och utveckling innebär också kunskaperna om 

skolutveckling i praktiken behöver stärkas. Praktiskt utvecklingsarbete betraktas som en viktigt 

kompetens-grund för lärare och försöksverksamheten bör även inriktas mot att ta fram 

vetenskapligt grundad utbildning för lärare med sådan inriktning. I dag lämnas detta till 

engagerade lärare utan den grund som en specialistutbildning kunde bidra med. 

Magisterutbildningen FoU i skolan (60 hp) drivs av Piteå kommun tillsammans med Umeå 

universitet. Utbildningen syftar till att ge lärare kunskap om forskningens roll i skolan samt att 

lärare själva ska utveckla egna problemställningar och genomföra. 

FoU-miljöer vid skolor och lärosäten 

Till skillnad mot FoU-projekt och FoU-uppdrag som primärt riktas mot avgränsade 

forskningsuppgifter respektive individers uppdrag, så avses här skola och/eller lärosäte (eller flera 

samverkande) som gör en bredare FoU-satsning som involverar en större mängd elever, 

lärarstudenter, lärare, skolledare, forskare, mm. I en FoU-miljö förekommer flera typer av FoU-

aktiviteter inom en långsiktig helhetsplan.  

Initieringsmedel 

Initieringsmedel (s k såddpengar) är mindre anslag som syftar till att initiera eller på annat sätt 

förbereda för en aktivitet, t ex någon av de andra aktiviteter som nämns ovan.  

Fler typer av aktiviteter? 

Forskningscirklar, lesson studies, learning studies? Internationellt samarbete? Annat? Vilka goda 

exempel finns? Vilka oprövade goda förslag finns? Vad är lärare/skolor/skolhuvudmän mest 

intresserade av? Vad är forskare och lärarutbildare mest intresserade av? 

Aktiviteter som inte ingår i försöksverksamheten 

Försöksverksamhetens definition av praktiknära forskning medför inte alla typer av relaterade 

aktiviteter prioriteras i denna satsning, trots att de kan vara värdefulla. T ex forskning som enbart 

studerar existerande verksamhet, rena utredningar eller rena fortbildningar. Inte heller samverkan 

mellan forskare och lärare som innefattar antingen enbart forskning eller enbart utveckling ingår. 

2.3 En metodologi för försöksverksamheten? 
Vid lärosätesmötet 171218 restes frågan om en explicit metodologi för verksamheten. Beträffande 

design av försök inom utbildningsvetenskaplig forskning (som kan ses som en analogi till ULF-

verksamheten) verkar finnas brister som kortfattat går ut på att man oftast har otydlig 

vetenskaplig och strukturell bas för design av försök medan man ofta har välutvecklade metoder 

för att mäta utfall. Ett diskussionsunderlag har tagits fram i separat bilaga. Vid lärosätesmötet 

180323 anmälde deltagare från MdH, OrU och UmU intresse för att arbeta med detta. 
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3 Verksamhetens relation till lärarutbildning 

Försöksverksamheten ska i normalfallet anknyta till lärarutbildning, t ex via examensarbeten, 

verksamhetsförlagd utbildning eller på annat sätt. Det har länge funnits behov av att anknyta 

examensarbeten närmare både skolans verksamhetsutveckling och lärosätenas forskning. Trots en 

stor enighet har det till stora delar dock varit svårt att genomföra detta så långt som man önskat. 

ULF-verksamheten kan stödja att medverkande skolhuvudmän och lärosäten involverar 

examensarbeten i konkret utvecklingsarbete och i pågående praktiknära forskningsprojekt. 

4 Samverkansorganisation och avtal 

4.1 Parter 
Ansvariga universitet är i regeringens beslut GU, KaU, UmU och UU. Rektorerna vid respektive 

universitet har övergripande ansvar för försöksverksamheten. En Nationell samordningsgrupp 

har bildats med företrädare från dessa universitet, för beredning av förslag, samordning, 

erfarenhetsutbyte och dialog med nationella organisationer. Vart och ett av de ansvariga 

universiteten ska enligt regeringens beslut samverka med ett antal medverkande lärosäten (se 

figuren). Vart och ett av de medverkande lärosätena samverkar med ett antal medverkande 

skolhuvudmän. ULF-verksamheten ska vara väl förankrad i medverkande parters organisation. 

 

 

4.2 Regionalt samverkansråd 
Varje lärosäte (inklusive UmU) bildar tillsammans med medverkande skolhuvudmän ett regionalt 

samverkansråd (kan ha annan benämning). Det råd som UmU medverkar i består av 7 

representanter från skolhuvudmän i Västerbotten och Örnsköldsvik, 1 från Region Västerbotten 

och 6 från UmU (inklusive 1 student). Rådet diskuterar övergripande strategiska överväganden 

rörarande större frågor som t ex VFU, fortbildning, kompetensförsörjning, rekrytering av 

studenter och lärare, kvalitetsarbete, övningsskolor och ULF. Rådet beslutar inte om större 

H
u

v
u

d
m

a
n

 

H
u

v
u

d
m

a
n

 

H
u

v
u

d
m

a
n

 

Regionalt 

Samverkans- 

råd 

Medverkande 

Lärosäte 1 

H
u

v
u

d
m

a
n

 

H
u

v
u

d
m

a
n

 

H
u

v
u

d
m

a
n

 

Regionalt 

Samverkans- 

råd 

Ansvarigt 

Universitet UmU 

H
u

v
u

d
m

a
n

 

H
u

v
u

d
m

a
n

 

H
u

v
u

d
m

a
n

 

Regionalt 

Samverkans- 

råd 

Medverkande 

Lärosäte 2 



 

Plan ULF,  

Arbetsdokument 

Lärarhögskolan 

Johan Lithner, bitr. föreståndare 

Dnr FS 1.6.1-573-17 
 

Bilaga p 40 B 

180529 

Sid 7 (7)  

 

 Lärarhögskolan   901 87 Umeå   www.lh.umu.se   
 

ekonomiska och/eller personella resurser utan är istället rådgivande till parternas beslutande 

organ. Under rådet bildas vid behov operativa grupper för respektive verksamhet. 

4.3 Avtal och avsiktsförklaringar 
Här skiljs mellan å ena sidan avtal och överenskommelser som grundar rättsförhållande (t ex 

avseende personella/ekonomiska resurser) mellan respektive inom parter och å andra sidan 

avsiktsförklaringar vilken ses som icke juridiskt bindande beskrivningar av parters intentioner. 

 

UmU undertecknar överenskommelser med medverkande lärosäten. Varje lärosäte (inklusive 

UmU) undertecknar avtal med medverkande skolhuvudmän, i första hand inom den egna regionen 

även om undantag kan förekomma. Det regionala samverkansrådet kan men behöver inte ingå i 

teckning av avtal. Alla parter kan därutöver vid behov underteckna avsiktsförklaringar, t ex som ett 

delsteg mot avtal/överenskommelser. 

4.4 Ledningsorganisation vid UmU 
Umeå universitets rektor har övergripande ansvar för UmU-delen av försöksverksamheten. 

Lärarhögskolan har operativt ansvar, och bereder ULF-ärenden i sin ordinarie organisation 

(ledningsgrupp, forskningskommitté, styrelse) där kansliet är förstärkt med en ULF-samordnare 

på 50% och en kommunikatörsresurs. Ledning av verksamheten samordnas vid ordinarie 

dialogmöten mellan universitetsledningen och Lärarhögskolans ledning. En ULF-planeringsgrupp 

hanterar de mer praktiska aspekterna av verksamhetens organisering. 

5 Kommunikation och utvärdering 

Medverkande lärosäten och skolhuvudmän förväntas bidra till dokumentation, kommunikation 

och utvärdering. En kommunikationsplan samordnas för försöksverksamheten nationellt, t ex en 

gemensam hemsida www.ulfavtal.se . UmU tar fram en lokal kommunikationsplan, se 

www.lh.umu.se/forskning/ulf/ . Försöksverksamheten ska enligt regeringens beslut fortlöpande 

dokumenteras och utvärderas. Dokumentation och resultat av utvärderingar ska spridas. 

Uppdraget ska delredovisas till Utbildningsdepartementet 1 mars årligen till och med 2021, och 

slutredovisas senast den 1 mars 2022. De medverkande ska sinsemellan samordna 

försöksverksamheten, ha regelbunden kontakt, kommunikation och avstämning om hur 

försöksverksamheten fortlöper. De medverkande ska bidra till att försöksverksamheten 

dokumenteras och utvärderas samt att sprida dokumentation och resultat av utvärderingar så att 

resultaten kan överföras och användas av andra som vill samverka kring praktiknära forskning. 
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Avtal gällande ULF-försöksverksamhet med 
praktiknära forskning  

[Detta första utkast till avtal är ett underlag inför diskussion kring vad ett avtal kan och bör 

innehålla, och inte ett färdigt förslag. Det är inte fastställt i någon beslutande instans. Det är än så 

länge skrivet i första hand utifrån vilka tänkbara aspekter som bör ingå, och inte från ett juridiskt 

perspektiv. Avtalet är i sin slutliga form preliminärt tänkt att kunna undertecknas när parterna 

anser sig vara redo, dock senast 30 november 2018.] 

 

Följande samverkansavtal mellan å ena sidan Skolhuvudman X och Umeå universitet reglerar 

tidsperiod, syfte, målsättningar och ekonomiska åtaganden för parternas samverkan inom 

försöksverksamheten ULF (Utbildning, Lärande, Forskning). Se ulfavtal.se för regeringens beslut, 

de ansvariga universitetens avsiktsförklaring och annan information. 

1 Försöksverksamhetens övergripande syfte 

Det finns behov av att vidareutveckla utbildningsvetenskaplig forskning mot att bli mer användbar 

som stöd för verksamhetsutveckling. Samverkan behövs för att tydliggöra forskningsbehoven samt 

ge möjlighet till att i samverkan med lärare genomföra och utvärdera forskningsbaserade 

innovationer, vilket kan vara ett led i skolans och lärosätets kvalitetsarbete. Detta kräver 

långsiktigt engagemang över flera år från bägge parter, för såväl hållbart utvecklingsarbete som 

högkvalitativ forskning och möjlighet att sprida utvecklings- och forskningsresultaten även utanför 

den egna miljön. Dessa behov och möjligheter leder till att syftet med försöksverksamheten är att: 

 stärka samverkan mellan skola och högskola i form av långsiktiga strukturer för att initiera, 

genomföra och i övrigt främja praktiknära forskning och verksamhetsutveckling, 

 låta skolans behov vara en väsentlig del av vägledningen för forskningen, 

 vidareutveckla tillämpningsinriktad utbildningsvetenskaplig forskning, 

 relatera verksamhetsutveckling till såväl beprövad erfarenhet som forskning, 

 stärka lärarutbildningen via studenternas medverkan, 

 stärka både utvecklingskompetens och vetenskaplig kompetens vid både skolor och lärosäten. 

 

Praktiknära forskning avser inom försöksverksamheten sådan utbildningsvetenskaplig forskning 

som förutsätter huvudmännens strukturer och resurser, och har som mål att lösa problem, och 

utnyttja potentialer, inom undervisningen/utbildningen eller att identifiera faktorer som leder till 

förbättrade elevresultat inom läroplanernas samtliga områden.  

Utbildningsvetenskaplig forskning är till sin karaktär bred och tvärvetenskaplig, och innefattar 

många discipliner med forskare från olika ämnesområden, i enlighet med den beskrivning som 

tillhandahålls av Utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet.   

Den praktiknära forskningen inom försöksverksamheten ska hålla hög vetenskaplig kvalitet, vara 

tydligt kopplad till verksamhetsutveckling, och dokumenteras genom publikationer. 
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2 Generella villkor 

2.1 FoU i symmetrisk och komplementär samverkan 
I denna text används termen FoU (Forskning och Utveckling) för att beteckna samverkan mellan 

tillämpad praktiknära forskning och skolverksamhetsutveckling. Det är en symmetrisk och 

komplementär ansats i meningen att samverkan bygger likvärdigt på parternas behov, 

kompetenser och engagemang, som kompletterar varandra: 

 Skolans verksamhetsutveckling baserat på bland annat vetenskaplig grund. Lärosätets 

utveckling av lärarutbildning och forskning med relevans för utbildningssystemet. 

 Lärares, skolledares och annan skolpersonals kompetens att identifiera, genomföra och 

utvärdera verksamhetsutveckling. Forskares utbildningsvetenskapliga forskningskompetens. 

 Skolans och lärosätets engagemang i FoU, bland annat i termer av ekonomiska och personella 

resurser samt långsiktiga överenskommelser. 

 Utvecklingskompetens värderas lika högt som forskningskompetens. Satsningarna är 

komplementära i meningen att parterna bidrar med delvis olika kompetens och resurser. 

 

Medverkande skolhuvudman förväntas: 

 Bedriva systematisk verksamhetsutveckling, och gärna ha verksamhetsförlagd lärarutbildning. 

 Ge goda förutsättningar för involverade att bedriva verksamhetsutveckling och samverkan. 

 Ha förankrat försöksverksamheten på berörd ledningsnivå, och garantera stabilitet och 

långsiktighet för att svara upp mot ingångna avtal. 

 Ha en policy (eller motsvarande) gällande FoU-samverkan med lärosäten.  

 

Medverkande lärosäte förväntas: 

 Bedriva utbildningsvetenskaplig forskning med relevans för FoU. 

 Ge goda förutsättningar för involverade att bedriva forskning och samverkan. 

 Ha förankrat försöksverksamheten på berörd ledningsnivå, och garantera stabilitet och 

långsiktighet för att svara upp mot ingångna avtal.  

 Ha en policy (eller motsvarande) gällande FoU-samverkan med skolhuvudmän.  

2.2 Strukturer och aktiviteter för långsiktig samverkan 
ULF-verksamheten ska utveckla nya (eller vidareutveckla existerande) samverkande strukturer, 

dvs miljöer, mötesplatser, etc. som kan främja FoU. En särskild utmaning för 

försöksverksamheten är att skapa långsiktigt hållbara mötesplatser för lärare och forskare, och 

även i vidare mening för aktörer från skolhuvudmän och lärosäten, som integrerade delar av 

arbetet skolans och lärosätenas verksamheter. Strukturernas funktion och långsiktiga hållbarhet 

studeras genom deras initierande och genomförande av konkreta FoU-aktiviteter. Umeå 

universitets ULF-plan innehåller en lista på aktiviteter som kan ingå i försöksverksamheten, t ex 

FoU-projekt, uppdrag, FoU-miljöer och kompetensutveckling. Listan kan utvecklas efter förslag 

från medverkande parter. 

2.3 Relation till lärarutbildning 
Aktiviteterna inom försöksverksamheten ska i normalfallet anknyta till lärarutbildning, t ex via 

examensarbeten, verksamhetsförlagd utbildning eller på annat sätt. 
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2.4 Samverkansorganisation 
Umeå universitet samverkar och undertecknar överenskommelser med fem medverkande 

lärosäten: Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Högskolan Dalarna, Mälardalens högskola 

och Örebro universitet. Vart och ett av dessa samt Umeå universitet samverkar i sin tur och 

undertecknar avtal med ett antal medverkande skolhuvudmän. ULF-verksamheten ska vara väl 

förankrad i medverkande parters organisationer. Varje lärosäte bildar tillsammans med 

företrädare för ett antal skolhuvudmän ett regionalt samverkansråd (kan ha annan benämning). 

Lärosätena tecknar inom försöksverksamheten avtal med skolhuvudmän, i första hand inom den 

egna regionen även om undantag kan förekomma. Avtal och överenskommelser grundar 

rättsförhållande mellan respektive inom organisationer, medan avsiktsförklaringar är ej juridiskt 

bindande beskrivningar av parters intentioner. 

2.5 Personella, finansiella och övriga resurser 
Som komplettering till regeringens anslag förväntas alla medverkande parter medfinansiera sitt 

deltagande i försöksverksamheten, direkt med finansiella resurser och/eller indirekt med 

personella och övriga resurser. Denna medfinansiering förväntas vara substantiell, men bestäms 

från fall till fall och kan anpassas till karaktären hos aktiviteterna och parternas förutsättningar. 

2.6 Tidsplan, kommunikation och utvärdering 
Enligt regeringens beslut ska de fyra ansvariga universiteten slutredovisa uppdraget senast den 1 

mars 2022. De delar av försöksverksamheten som erhåller finansiering via regeringens anslag ska 

vara avslutade senast 31 december 2021. Fortsättning på samverkan efter detta datum regleras i 

nytt avtal. Medverkande lärosäten och skolhuvudmän förväntas bidra till dokumentation, 

kommunikation och utvärdering.   

3 Specifika åtaganden för detta avtal 

Detta avsnitt relaterar punktvis till de generella villkoren ovan. Texterna ska vara kortfattade och 

kan hänvisa till texten ovan, till parternas ULF-planer samt till andra bilagor.  

3.1 FoU i symmetrisk och komplementär samverkan  
Här redovisar medverkande skolhuvudman sina principiella ställningstaganden beträffande a) 

samverkans syfte, b) vad praktiknära forskning innebär, c) relationen mellan forskning och 

verksamhetsutveckling (FoU), d) den symmetriska och komplementära ansatsen samt e) parternas 

roller. Umeå universitets ställningstaganden finns redovisade ovan samt i universitetets ULF-plan. 

3.2 Strukturer och aktiviteter för långsiktig samverkan 
Här beskrivs vilka nya strukturer och aktiviteter som försöksverksamheten avser att undersöka, 

inklusive syfte, målsättning och uppföljning. 

3.3 Relation till lärarutbildning 
Här beskrivs försöksverksamhetens relation till lärarutbildning 



 

ULF-avtal 

Utkast, arbetsdokument 

Lärarhögskolan 

Johan Lithner, bitr. föreståndare 

Dnr FS 1.6.1-573-17 
 

Bilaga p 40 C 

180529 

Sid 4 (5)  

 

 Lärarhögskolan   901 87 Umeå   www.lh.umu.se   
 

3.4 Samverkansorganisation 
Här beskrivs ingående parter samt relevant samverkansorganisation. 

3.4.1 Umeå universitet 
Umeå universitets rektor har övergripande ansvar för UmU-delen av försöksverksamheten. 

Lärarhögskolan har operativt ansvar, och bereder ULF-ärenden i sin ordinarie organisation 

(ledningsgrupp, forskningskommitté, styrelse) där kansliet är förstärkt med en ULF-samordnare 

på 50% och en kommunikatörsresurs. Ledning av verksamheten samordnas vid ordinarie 

dialogmöten mellan universitetsledningen och Lärarhögskolans ledning. En ULF-planeringsgrupp 

hanterar de mer praktiska aspekterna av verksamhetens organisering. 

3.4.2 Medverkande skolhuvudman 
Här beskrivs huvudmannens interna organisation för försöksverksamheten samt organisation för 

samverkan med Umeå universitet och eventuellt andra skolhuvudmän. 

3.4.3 Gemensam samverkansorganisation 
Det regionala samverkansråd som UmU medverkar i består av 7 representanter från 

skolhuvudmän i Västerbotten och Örnsköldsvik, 1 från Region Västerbotten och 6 från UmU 

(inklusive 1 student). Rådet diskuterar övergripande strategiska överväganden rörarande större 

frågor som t ex VFU, fortbildning, kompetensförsörjning, rekrytering av studenter och lärare, 

kvalitetsarbete, övningsskolor och ULF. Rådet beslutar inte om större ekonomiska och/eller 

personella resurser utan är istället rådgivande till parternas beslutande organ. Under rådet bildas 

vid behov operativa grupper för respektive verksamhet. 

3.5 Personella, finansiella och övriga resurser 
Här beskrivs de resurser som respektive part avsätter, inklusive årsvis specificerad budget. 

3.5.1 Umeå universitet 
Umeå universitet finansierar sin del i den nationella samordningsgruppens aktiviteter, vissa 

kansliresurser, arrangemang av samverkansrådsmöten samt kommunikation, dokumentation och 

utvärdering enligt nedan. 

Umeå universitet avsätter xx kr till de specifika aktiviteter som anges under 3.4 [specificeras i 

budget]. 

Från regeringens anslag till försöksverksamheten överför Umeå universitet till medverkande 

Skolhuvudman X yy kr, enligt följande utbetalningsplan: [specificeras]. 

3.5.2 Medverkande skolhuvudman 
Här redovisas årsvis medverkande skolhuvudmans totala resurser till försöksverksamheten, 

specificerat på relevanta poster som intäkter och utgifter. 

3.6 Tidsplan, kommunikation och utvärdering 

3.6.1 Umeå universitet 
Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet har inrättat 

en gemensam nationell hemsida (ulfavtal.se) och varsin lokal hemsida. Kommunikatörer från de 
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fyra universiteten har i samråd med den nationella samordningsgruppen inrättat en 

kommunikationsplan. De fyra universiteten tillsätter gemensamt en extern utvärderare för hela 

försöksverksamheten. Den nationella samordningsgruppen dokumenterar sina möten och träffar 

med nationella aktörer. Umeå universitet dokumenterar dialogerna med medverkande 

skolhuvudmän, samlar inkomna relevanta dokument under försöksverksamheten samt ansvarar 

för den årliga rapporten till regeringen. 

3.6.2 Medverkande skolhuvudman 

3.7 Eventuellt övrigt 

4 Undertecknande 

Parterna förbinder sig att följa generella villkor och specifika åtaganden enligt ovan. 

NN      Maria Löfgren 

Beslutsfattare     Föreståndare, Lärarhögskolan 

Skolhuvudman X    Umeå universitet 
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Överenskommelse gällande ULF-
försöksverksamhet med praktiknära forskning  

[Detta första utkast till överenskommelse är ett underlag inför diskussion kring vad en 

överenskommelse kan och bör innehålla, och inte ett färdigt förslag. Det är inte fastställt i någon 

beslutande instans. Det är än så länge skrivet i första hand utifrån vilka tänkbara aspekter som bör 

ingå, och inte från ett juridiskt perspektiv. Överenskommelsen är i sin slutliga form preliminärt 

tänkt att kunna undertecknas när parterna anser sig vara redo, dock senast 30 november 2018.] 

 

Följande samverkansöverenskommelse mellan å ena sidan Lärosäte X och Umeå universitet 

reglerar tidsperiod, syfte, målsättningar och ekonomiska åtaganden för parternas samverkan inom 

försöksverksamheten ULF (Utbildning, Lärande, Forskning). Se ulfavtal.se för regeringens beslut, 

de ansvariga universitetens avsiktsförklaring och annan information. 

1 Försöksverksamhetens övergripande syfte 

Det finns behov av att vidareutveckla utbildningsvetenskaplig forskning mot att bli mer användbar 

som stöd för verksamhetsutveckling. Samverkan behövs för att tydliggöra forskningsbehoven samt 

ge möjlighet till att i samverkan med lärare genomföra och utvärdera forskningsbaserade 

innovationer, vilket kan vara ett led i skolans och lärosätets kvalitetsarbete. Detta kräver 

långsiktigt engagemang över flera år från bägge parter, för såväl hållbart utvecklingsarbete som 

högkvalitativ forskning och möjlighet att sprida utvecklings- och forskningsresultaten även utanför 

den egna miljön. Dessa behov och möjligheter leder till att syftet med försöksverksamheten är att: 

 stärka samverkan mellan skola och högskola i form av långsiktiga strukturer för att initiera, 

genomföra och i övrigt främja praktiknära forskning och verksamhetsutveckling, 

 låta skolans behov vara en väsentlig del av vägledningen för forskningen, 

 vidareutveckla tillämpningsinriktad utbildningsvetenskaplig forskning, 

 relatera verksamhetsutveckling till såväl beprövad erfarenhet som forskning, 

 stärka lärarutbildningen via studenternas medverkan, 

 stärka både utvecklingskompetens och vetenskaplig kompetens vid både skolor och lärosäten. 

 

Praktiknära forskning avser inom försöksverksamheten sådan utbildningsvetenskaplig forskning 

som förutsätter huvudmännens strukturer och resurser, och har som mål att lösa problem, och 

utnyttja potentialer, inom undervisningen/utbildningen eller att identifiera faktorer som leder till 

förbättrade elevresultat inom läroplanernas samtliga områden.  

Utbildningsvetenskaplig forskning är till sin karaktär bred och tvärvetenskaplig, och innefattar 

många discipliner med forskare från olika ämnesområden, i enlighet med den beskrivning som 

tillhandahålls av Utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet.   

Den praktiknära forskningen inom försöksverksamheten ska hålla hög vetenskaplig kvalitet, vara 

tydligt kopplad till verksamhetsutveckling, och dokumenteras genom publikationer. 
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2 Generella villkor 

2.1 FoU i symmetrisk och komplementär samverkan 
I denna text används termen FoU (Forskning och Utveckling) för att beteckna samverkan mellan 

tillämpad praktiknära forskning och skolverksamhetsutveckling. Det är en symmetrisk och 

komplementär ansats i meningen att samverkan bygger likvärdigt på parternas behov, 

kompetenser och engagemang, som kompletterar varandra: 

 Skolans verksamhetsutveckling baserat på bland annat vetenskaplig grund. Lärosätets 

utveckling av lärarutbildning och forskning med relevans för utbildningssystemet. 

 Lärares, skolledares och annan skolpersonals kompetens att identifiera, genomföra och 

utvärdera verksamhetsutveckling. Forskares utbildningsvetenskapliga forskningskompetens. 

 Skolans och lärosätets engagemang i FoU, bland annat i termer av ekonomiska och personella 

resurser samt långsiktiga överenskommelser. 

 Utvecklingskompetens värderas lika högt som forskningskompetens. Satsningarna är 

komplementära i meningen att parterna bidrar med delvis olika kompetens och resurser. 

 

Medverkande skolhuvudman förväntas: 

 Bedriva systematisk verksamhetsutveckling, och gärna ha verksamhetsförlagd lärarutbildning. 

 Ge goda förutsättningar för involverade att bedriva verksamhetsutveckling och samverkan. 

 Ha förankrat försöksverksamheten på berörd ledningsnivå, och garantera stabilitet och 

långsiktighet för att svara upp mot ingångna avtal. 

 Ha en policy (eller motsvarande) gällande FoU-samverkan med lärosäten.  

 

Medverkande lärosäte förväntas: 

 Bedriva utbildningsvetenskaplig forskning med relevans för FoU. 

 Ge goda förutsättningar för involverade att bedriva forskning och samverkan. 

 Ha förankrat försöksverksamheten på berörd ledningsnivå, och garantera stabilitet och 

långsiktighet för att svara upp mot ingångna avtal.  

 Ha en policy (eller motsvarande) gällande FoU-samverkan med skolhuvudmän.  

2.2 Strukturer och aktiviteter för långsiktig samverkan 
ULF-verksamheten ska utveckla nya (eller vidareutveckla existerande) samverkande strukturer, 

dvs miljöer, mötesplatser, etc. som kan främja FoU. En särskild utmaning för 

försöksverksamheten är att skapa långsiktigt hållbara mötesplatser för lärare och forskare, och 

även i vidare mening för aktörer från skolhuvudmän och lärosäten, som integrerade delar av 

arbetet skolans och lärosätenas verksamheter. Strukturernas funktion och långsiktiga hållbarhet 

studeras genom deras initierande och genomförande av konkreta FoU-aktiviteter. Umeå 

universitets ULF-plan innehåller en lista på aktiviteter som kan ingå i försöksverksamheten, t ex 

FoU-projekt, uppdrag, FoU-miljöer och kompetensutveckling. Listan kan utvecklas efter förslag 

från medverkande parter. 

2.3 Relation till lärarutbildning 
Aktiviteterna inom försöksverksamheten ska i normalfallet anknyta till lärarutbildning, t ex via 

examensarbeten, verksamhetsförlagd utbildning eller på annat sätt. 
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2.4 Samverkansorganisation 
Umeå universitet samverkar och undertecknar överenskommelser med fem medverkande 

lärosäten: Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Högskolan Dalarna, Mälardalens högskola 

och Örebro universitet. Vart och ett av dessa samt Umeå universitet samverkar i sin tur och 

undertecknar avtal med ett antal medverkande skolhuvudmän. ULF-verksamheten ska vara väl 

förankrad i medverkande parters organisationer. Varje lärosäte bildar tillsammans med 

företrädare för ett antal skolhuvudmän ett regionalt samverkansråd (kan ha annan benämning). 

Lärosätena tecknar inom försöksverksamheten avtal med skolhuvudmän, i första hand inom den 

egna regionen även om undantag kan förekomma. Avtal och överenskommelser grundar 

rättsförhållande mellan respektive inom organisationer, medan avsiktsförklaringar är ej juridiskt 

bindande beskrivningar av parters intentioner. 

2.5 Personella, finansiella och övriga resurser 
Som komplettering till regeringens anslag förväntas alla medverkande parter medfinansiera sitt 

deltagande i försöksverksamheten, direkt med finansiella resurser och/eller indirekt med 

personella och övriga resurser. Denna medfinansiering förväntas vara substantiell, men bestäms 

från fall till fall och kan anpassas till karaktären hos aktiviteterna och parternas förutsättningar. 

2.6 Tidsplan, kommunikation och utvärdering 
Enligt regeringens beslut ska de fyra ansvariga universiteten slutredovisa uppdraget senast den 1 

mars 2022. De delar av försöksverksamheten som erhåller finansiering via regeringens anslag ska 

vara avslutade senast 31 december 2021. Fortsättning på samverkan efter detta datum regleras i 

nytt avtal. Medverkande lärosäten och skolhuvudmän förväntas bidra till dokumentation, 

kommunikation och utvärdering.   

3 Specifika åtaganden för denna 

överenskommelse 

Detta avsnitt relaterar punktvis till de generella villkoren ovan. Texterna ska vara kortfattade och 

kan hänvisa till texten ovan, till parternas ULF-planer samt till andra bilagor.  

3.1 FoU i symmetrisk och komplementär samverkan  
Här redovisar medverkande lärosäte sina principiella ställningstaganden beträffande a) 

samverkans syfte, b) vad praktiknära forskning innebär, c) relationen mellan forskning och 

verksamhetsutveckling (FoU), d) den symmetriska och komplementära ansatsen samt e) parternas 

roller. Umeå universitets ställningstaganden finns redovisade ovan samt i universitetets ULF-plan. 

3.2 Strukturer och aktiviteter för långsiktig samverkan 
Här beskrivs vilka nya strukturer och aktiviteter som försöksverksamheten avser att undersöka, 

inklusive syfte, målsättning och uppföljning. 

3.3 Relation till lärarutbildning 
Här beskrivs försöksverksamhetens relation till lärarutbildning 
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3.4 Samverkansorganisation 
Här beskrivs ingående parter samt relevant samverkansorganisation. 

3.4.1 Umeå universitet 
Umeå universitets rektor har övergripande ansvar för UmU-delen av försöksverksamheten. 

Lärarhögskolan har operativt ansvar, och bereder ULF-ärenden i sin ordinarie organisation 

(ledningsgrupp, forskningskommitté, styrelse) där kansliet är förstärkt med en ULF-samordnare 

på 50% och en kommunikatörsresurs. Ledning av verksamheten samordnas vid ordinarie 

dialogmöten mellan universitetsledningen och Lärarhögskolans ledning. En ULF-planeringsgrupp 

hanterar de mer praktiska aspekterna av verksamhetens organisering. 

3.4.2 Medverkande lärosäte 
Här beskrivs lärosätets interna organisation för försöksverksamheten samt organisation för 

samverkan med skolhuvudmän. 

3.4.3 Gemensam samverkansorganisation 
De regelbundna lärosätesdialogerna föreslås formaliseras genom bildandet av en rådgivande 

styrgrupp, som består av representanter från Umeå universitet och medverkande lärosäten. 

3.5 Personella, finansiella och övriga resurser 
Här beskrivs de resurser som respektive part avsätter, inklusive årsvis specificerad budget. 

3.5.1 Umeå universitet 
Umeå universitet finansierar sin del i den nationella samordningsgruppens aktiviteter, vissa 

kansliresurser, arrangemang av lärosätesmöten samt kommunikation, dokumentation och 

utvärdering enligt nedan. 

Från regeringens anslag till försöksverksamheten överför Umeå universitet till medverkande 

Lärosäte X yy kr, enligt följande utbetalningsplan: [specificeras]. 

3.5.2 Medverkande lärosäte 
Här redovisas årsvis medverkande lärosätets totala resurser till försöksverksamheten, specificerat 

på relevanta poster som intäkter och utgifter. 

3.6 Tidsplan, kommunikation och utvärdering 

3.6.1 Umeå universitet 
Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet har inrättat 

en gemensam nationell hemsida (ulfavtal.se) och varsin lokal hemsida. Kommunikatörer från de 

fyra universiteten har i samråd med den nationella samordningsgruppen inrättat en 

kommunikationsplan. De fyra universiteten tillsätter gemensamt en extern utvärderare för hela 

försöksverksamheten. Den nationella samordningsgruppen dokumenterar sina möten och träffar 

med nationella aktörer. Umeå universitet dokumenterar dialogerna med medverkande lärosäten, 

samlar inkomna relevanta dokument under försöksverksamheten samt ansvarar för den årliga 

rapporten till regeringen. 
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3.6.2 Medverkande lärosäte 

3.7 Eventuellt övrigt 

4 Undertecknande 

Parterna förbinder sig att följa generella villkor och specifika åtaganden enligt ovan. 

NN      Maria Löfgren 

Dekan/motsvarande    Föreståndare, Lärarhögskolan 

Lärosäte X     Umeå universitet 
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Missiv: Reviderad beställarmodell – interimistisk 

Bakgrund 
 

I samband med inrättandet av Umeå School of Education 2009 infördes en beställarmodell för 

Umeå universitets lärarprogram i syfte att bättre kunna ta hänsyn till hela universitetets 

kompetens vid fördelning av utbildningsuppdrag. En kritik mot dåvarande fakultetsnämnden för 

lärarutbildning var att utbildningsuppdrag i första hand fördelades till de institutioner som låg 

under fakultetens ansvarsområde och inte utifrån kvalitet eller faktiska behov av kompetens.  

År 2012 omvandlades Umeå School of Education till Lärarhögskolan. Lärarhögskolans styrelse 

fastställde 2012-07-14 en ”Förenklad beställarmodell” (se bilaga 41 C). Modellen var en revidering 

av den beställarmodell som tidigare tillämpades av dåvarande Umeå School of Education i följande 

avseenden: 

 

 systemet med en beställarprincip där samtliga programutbildningar inom ramen för Umeå 

School of Education skulle beställas om enligt ett rullande schema vart tredje år avskaffades. I 

den förenklade modellen genomförs beställningar enbart då interna eller externa 

kvalitetsuppföljningar, alternativt yttre krav i form av exempelvis förändringar i 

högskoleförordningen, tydligt visar att en kurs eller en termin måste omarbetas/utvecklas på 

ett genomgripande vis, 

 en reducering av de underlag som institutioner förväntades inkomma med vid en beställning. 

De långa skriftliga redovisningar som skulle medfölja inlämnade kursplaner och 

kompetensredovisningar togs bort till förmån för kortare texter i standardiserade mallar 

(förfrågansunderlag). 

 ”Öppna beställningar”, som riktar sig brett till hela universitetet skulle endast göras då 

kravspecifikationen för en beställning inte entydigt gick att hänföra till någon/några 

institutioners kunskapsområden. I annat fall genomförs riktade beställningar till en 

kursansvarig institution.  

 

I nyligen genomförd fakultetsaudit av Lärarhögskolan rekommenderas Lärarhögskolan att i dialog 

med medverkande institutioner överväga ett alternativt tillvägagångssätt vid fördelning av 

utbildningsuppdrag, som kan ersätta den nuvarande beställarmodellen. Lärarhögskolans 

beställarmodell upplevs av institutionerna som alltför tids- och kostnadskrävande i relation till 

faktiskt utfall, samt att den upplevs som mer konflikt- och konkurrensskapande än 

samarbetsskapande för institutionerna. Den osäkerhet som medföljer särskilt de ”öppna 

beställningarna” gör det svårt för institutionerna planera långsiktigt och att satsa på 

kompetensuppbyggnad. Istället efterfrågas en hårdare styrning från Lärarhögskolan och att man i 

sina beställningar är tydligare med vilket innehåll som ska ingå i en aktuell utbildning. 

Reviderad beställarmodell: 
Lärarhögskolans ledning föreslår att en utredning tillsätts under 2019 för att utreda och lämna 

förslag på en ny modell för fördelning av kursuppdrag inom Umeå universitets lärarprogram.  

Utredningen ska genomföras av en utredare våren 2019 i dialog med Lärarhögskolans ledning, 

fakulteter och institutioner. 

 

Då Umeå universitet har stora utvecklingsbehov för några av sina lärarprogram (KPU, SYV och ev 

Yrkeslärare) behövs dock en modell som gäller för fördelning av kursuppdrag i mellanperioden, 

innan ett nytt system är på plats. Av denna anledning föreslås ett antal revideringar av nuvarande 
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beställarmodell i syfte öka effektivitet och tydlighet samt att främja förutsättningarna för 

samarbete mellan institutioner.  

 

Sammanfattningsvis föreslås följande förändringar i nuvarande beställarmodell: 

 

 endast riktade beställningar till en kursansvarig institution på basis av inlämnade 

kompetensbeskrivningar ska genomföras. Tidigare ”öppna beställningar”, där förslag kunde 

lämnas in av flera konkurrerande parter, tas bort i avvaktan på en ny modell. Detta förväntas 

främja effektivitet (inga onödiga förslag utarbetas) och förhoppningsvis ett bättre 

samarbetsklimat (då institutioner inte konkurrerar om inlämnande av förslag),  

 

 revideringar i skrivningar om hur uppföljning och återkoppling av genomförda kursuppdrag 

ska ske, numera inom ramen för ”Umeå universitets kvalitetssystem för grund och avancerad 

nivå” samt Lärarhögskolans handläggningsordning för kvalitetsarbetet ”Kvalitetsarbete inom 

Lärarhögskolan”, 

 

 förtydligande av skrivningar kring när beställningar ska göras. 

Beredning och tidsplan 
Förslaget har beretts av Lärarhögskolans ledning efter inhämtande av synpunkter från genomförd 

fakultetsaudit. 

 

Efter en inledande diskussion i Lärarhögskolans styrelse den 7 juni går förslaget på remiss till 

fakulteter och institutioner samt programråd för inhämtande av synpunkter. Därpå fastställs 

förslaget i september 2018 av Lärarhögskolans styrelse. Ett alternativ är att styrelsen vid mötet den 

7 juni uppdrar till rektor att besluta om reviderad beställarmodell. Lärarhögskolans ledning 

kommer inför styrelsemötet den 7 juni att återigen gå igenom planeringen för framtida 

förändringar (framförallt reviderad KPU och SYV-program) och i det fall beslut om modell måste 

finnas redan i slutet av augusti för fortsatt process kan detta komma att föreslås för styrelsen den 7 

juni.  

Förslag till beslut: 
 

Lärarhögskolans styrelse beslutar att: 

 

 skicka förslag till reviderad beställarmodell till fakulteter, institutioner och programråd, 

 att återkomma till förslaget med ambitionen att fastställa det vid styrelsemötet i 

september eller 

 att uppdra till föreståndaren för Lärarhögskolan att besluta om reviderat förslag efter 

remissomgång. 
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Reviderad beställarmodell - interimistisk 

Utgångspunkt 
 

För att säkerställa att de utbildningar för vilka Lärarhögskolan vid Umeå universitet ansvarar är 

nationellt konkurrenskraftiga och håller högsta möjliga kvalitet, utgör ett optimalt nyttjande av 

universitetets samlade kompetens en avgörande faktor. Inför fördelning av utbildningsuppdrag 

inom Umeå universitets lärarprogram tillämpas därför en beställningsmodell där nedanstående 

riktlinjer och former för processen beslutats av Lärarhögskolans styrelse. 

 

Beställningar genomföras på följande vis: 

 

Endast riktade beställningar genomförs. Beställningarna riktas till en kursansvarig institution på 

basis av inlämnade kompetensbeskrivningar. En process för detta beskrivs nedan. Om 

Lärarhögskolan har särskilda krav på medverkande institutioner så anges det i beställningen. I 

annat fall så förväntas kursansvarig institution att ta kontakt med andra institutioner för 

samarbete i det fall kursens innehåll av kvalitetsskäl kräver det.  

 

Beställningar genomförs enbart vid: 

 

 vid nya lärarutbildningsreformer och/eller då en helt ny programutbildning eller 

inriktning inom ett program behöver skapas, 

 vid omfattande förändringar i examensordningen på nationell nivå som föranleder större 

revideringar i kurs- och utbildningsstruktur, 

 då uppföljningar, utredningar och utvärderingar (interna och externa enligt Umeå 

universitets kvalitetssystem på grund och avancerad nivå) visar att omfattade revideringar 

behöver göras, 

 om det sker stora förändringar gällande kompetensförsörjningen vid en institution. 

 

Ansvar och handläggning inom beställarprocessens olika delar ska vara tydligt definierade och 

avgränsade i förhållande till varandra (se Beställningsprocessens olika delar och ansvarsfördelning 

nedan). 

 

De uppdrag som beställningen avser ska omfatta en tidsperiod som ger rimliga 

planeringsförutsättningar för uppdragstagaren. 

 

Uppföljningar av genomförda utbildningar genomförs systematiskt och återkopplas till berörda 

parter enligt ”Umeå universitets kvalitetssystem på grund och avancerad nivå” samt i enlighet med 

Lärarhögskolans handläggningsordning för kvalitetsarbetet ”Kvalitetsarbete vid Lärarhögskolan”.  

Beställningsprocessens olika delar och ansvarsfördelning 
 

1) Förfrågansunderlag till riktad beställning (kansli, programråd och institutioner) 

 

a) Förfrågansunderlag utarbetas av Lärarhögskolan (LH) med utgångspunkt i examensordning 

och resultat i genomförda uppföljningar och utvärderingar enligt ”Umeå universitets 

kvalitetssystem för grund och avancerad nivå” samt Lärarhögskolans handläggningsordning 
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för kvalitetsarbetet ”Kvalitetsarbete inom Lärarhögskolan”. I det fall det efterfrågade 

innehållet i kursen inte uteslutande går att hänföra till en institution inhämtas, i samband med 

utarbetande av förfrågansunderlaget, kompetensredovisningar från institutioner som är 

intresserade av att medverka och har sådan forsknings- och lärarkompetens att de kan komma 

ifråga för uppdrag inom den aktuella utbildningen. 

 

Förfrågansunderlaget är det dokument som utgör grund för Lärarhögskolans beställning till en 

kursansvarig institution. Dokumentet består av en allmän del som beskriver utgångspunkter för 

utarbetandet av förslag samt vad man i detta arbete har att förhålla sig till. Här beskrivs: 

 

- utgångspunkt för beställningen (se ovan) samt Lärarhögskolans pedagogiska grundsyn, 

- tidsplanen för arbetet med beställningen,  

- vilken inriktning/inriktningar som berörs och de styrdokument som gäller  

- kursens/kursernas relation till inriktningens helhet, 

- kursuppdragets omfattning och längd uttryckt i HP, prognostiserat antal HST/HPR, etc  

- vilka prislappar/ersättningar som gäller för kurserna, 

- matris över vilka examensmål eller delar av examensmål som respektive kurs har att 

uppnå, 

- resultat av genomförda utvärderingar enligt för grund och avancerad nivå samt 

Lärarhögskolans handläggningsordning för kvalitetsarbetet ”Kvalitetsarbete inom 

Lärarhögskolan”, 

 

Vidare anges i förfrågansunderlaget en kravspecifikation. Kravspecifikationen består av: 

 

- Kursplan (enligt anvisningar), 

- Kompetensredovisning, 

- Samverkan med institutioner, motivering kring hur universitetets samlade kompetens 

tagits till vara i utarbetande av förslaget, 

- Utvärdering. 

 

b) Remissomgång: Förslag till förfrågansunderlag inklusive eventuell ny struktur för den 

utbildning som beställs samt förslag till kursansvariga institutioner och i förekommande fall 

specifika krav på medverkande går på remiss till fakulteter, institutioner och aktuellt programråd. 

 

För beställningar där det, baserat på forsknings- och lärarkompetens, bara finns en institution till 

vilken uppdraget kan gå (exempelvis ämnet tyska som bara finns vid Institutionen för 

språkstudier) sker ingen bred remissomgång. Avstämning om förfrågansunderlag sker dock med 

berörd institution samt med programråd. 

 

c) Beslut om förfrågansunderlag tas av Lärarhögskolans rektor. 

 

2 Förslag (institutioner) 

 

Utarbetas av institutioner i enlighet med förfrågansunderlagets specifikation. Inlämnade förslag 

ska bestå av: 

 

Kursplan i enlighet med av universitetet fastställd kursplanemall. Av kursplanen ska kunna 

utläsas: 
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- att angivna FSR svarar mot examensmålen enligt anvisningar i medföljande matris 

- hur valda undervisnings- och examinationsformer relaterar till förväntade studieresultat, 

- en beskrivning av progression, om kursens innehåll (inklusive eventuell ämnesdidaktik) 

bygger vidare på annan kurs eller andra moment, 

- redogörelse för utbildningens forskningsanknytning, huruvida jämställdhetsperspektivet 

beaktats samt på vilket sätt samt eventuella internationella perspektiv beaktas, 

- att kurslitteraturen omfattar såväl forskningsbaserad som internationell (inte 

nödvändigtvis avseende språk) litteratur, 

- gällande VFU-kurser hur dessa är relaterade till högskoleförlagda kurser. 

 

Förutom detta ska specifikt beskrivas: 

 

- en kompetensredovisning över undervisande lärare i kursen i vilken framgår omfattningen 

av för kursens innehåll relevant vetenskaplig/konstnärlig och professionsinriktad 

kompetens, 

- kursansvarig och medverkande institution(er) samt respektive institutions kursandel i 

form av högskolepoäng, 

- motivering kring val av samarbete med institution(er) och hur universitetets samlade 

kompetens tagits till vara. Om institutionen inte väljer att samarbete med en annan 

institution ska även detta motiveras, 

- hur kursen planeras och utvärderas på institutionsnivå och hur utvärderingsresultat avses 

(a) offentliggöras, (b) analyseras (c) leda till åtgärder. 

 

3 Beredning av inkomna förslag (kansli och programråd) 

 

a) Inkomna förslag sammanställs av Lärarhögskolans kansli. I detta ingår särskilt att ställa 

samman kompetensprofiler, progression, forskningsförankring, FSR i relation till 

examensbeskrivningen och förslagens relation till Lärarhögskolans pedagogiska grundsyn.  

 

b) Beredning av förslagen (resp. Programråd). Grundat i inlämnade förslag och gjorda 

sammanställningar påbörjas beredningen av förslagen utifrån förfrågansunderlagets allmänna och 

specifika delar. 

  

c) Dialogmöte (Lärarhögskolans ledning, ordförande i programråd och institutionsrepresentant). 

Utifrån ambitionen att uppnå ”hög kvalitet” och ”nyttjande av universitetets samlade kompetens 

inbjuds förslagsställande institutioner tillsammans med medverkande till dialog med 

Lärarhögskolans ledning. Dialog ska ses som en betydelsefull del i beredningsprocessen och syftar 

bl a till att utifrån programrådens beredning diskutera eventuella oklarheter i förslaget och möjliga 

kompletteringar. 

 

4 Eventuell bearbetning av förslagen (Institutioner) 

 

Mot bakgrund av resultatet från genomförda dialoger revideras förslagen av berörda institutioner. 

Därefter skickas dessa in till Lärarhögskolans kansli för slutgiltig beredning inför beslut i 

Lärarhögskolans styrelse. 

 

5 Beslut om utbildningsuppdrag 

 

Beslut om utbildningsuppdrag fattas av LH:s styrelse.  
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6 Uppföljning av utbildningsuppdrag 

 

Uppföljning sker inom Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning på grund och avancerad 

nivå samt Lärarhögskolans ”Handläggningsordning för kvalitetsarbetet”. Uppföljningen gäller 

även bemanning och kompetensförsörjning. Om en kurs eller del av utbildning väsentligen avviker 

från tidigare genomförd beställning avseende antingen innehåll eller bemanning och 

kompetensförsörjning kan utbildningsuppdraget komma att omprövas.  

 



Bilaga p 41 C 
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TILL LEDAMÖTER I LÄRARHÖGSKOLANS STYRELSE 

Vänligen notera följande. I processen med arbetet kring en förenklad beställarmodell har intervjuer 

med institutionsledningar genomförts. Utifrån inriktningsbeslut (3.4 2012) samt synpunkter från 

intervjuer har ett förslag utarbetats och skickats ut på remiss till prefekter och programrådsordf. 

Remisstiden gick ut den 31.5 2012 vilket innebär att förslag till beslut kommer i ett senare utskick i 

början av vecka 23. 

För att möjliggöra förberedelser inför styrelsemötet skickas här ut förslaget som gick ut på remiss.  

 

Förslag - Förenklad beställarmodell (Remiss) 

Utgångspunkt 

För att säkerställa att de utbildningar för vilka Lärarhögskolan vid Umeå universitet 

ansvarar är nationellt konkurrenskraftiga och håller högsta möjliga kvalitet, utgör ett 

optimalt nyttjande av universitetets samlade kompetens en avgörande faktor.  Inför 

fördelning av utbildningsuppdrag inom lärarutbildningen tillämpas därför en 

beställningsmodell där nedanstående riktlinjer och former för processen beslutats av 

Lärarhögskolans styrelse. 

Allmänna riktlinjer 

 Ansvar och handläggning inom beställarprocessens olika delar ska vara tydligt 
definierade och avgränsade i förhållande till varandra (se 
Beställningsprocessens olika delar och ansvarsfördelning nedan) 

 tidpunkter för genomförande av beställningar ska framgå i en av 
lärarhögskolans styrelse fastställd beställarplan  

 de uppdrag som beställningen avser ska omfatta en tidsperiod som ger rimliga 
planeringsförutsättningar för uppdragstagaren  

 den planerade beställningsprocessen ska aviseras i samband med att en ny 
beställningsomgång initieras  

 beställningar ska avse del av program (kurser, moduler, ämne), inte hela 
program  

 beställningar kan genomföras på två sätt. 

1) I de fall där kravspecifikationen för en beställning tydligt och utan konkurrens går 
att hänföra till någon/några institutioners kunskapsområden görs beställningen 
direkt till dessa 

2) För beställningar vars kravspecifikation inte entydigt går att föra till bestämd(a) 
institution(er) ska beställning riktas till Umeå universitet i dess helhet så att 
potentiella uppdragstagare själva kan identifiera sig.  

 oavsett typ av beställning ska samverkan mellan institutioner och över 
fakultetsgränser tydligt skrivas fram för att påvisa nyttjandet av ”universitetets 
samlade kompetens” 



 efter genomförda kursuppdrag följer en systematisk, successiv och djupgående 
uppföljning. I de fall erhållna utbildningsuppdrag inte genomförs på det sätt 
som överenskommits kan uppdraget komma att omprövas.  

 

Beställningsprocessens olika delar och ansvarsfördelning 

1 Beställarplan och förfrågansunderlag 

Utarbetas av Lärarhögskolan (LH) med utgångspunkt av lärarhögskolans 
styrelse fastställda direktiv samt UmU:s handläggningsordning. 

Beställarplanen ger en översikt över tidpunkter (termin) när beställningar av kurser 
för lärarutbildningens program påbörjas och ska vara avslutade. Beställarplanen 
revideras vart annat år för upprätthållande av aktualitet.  

Förfrågansunderlaget är det dokument som utgör grund för lärarhögskolans 
inbjudan till institutioner att lämna förslag på kurser, moduler o/e ämnen inom 
specifika program. Dokumentet består av en allmän del som beskriver 
utgångspunkter för utarbetandet av förslag samt vad man i detta arbete har att 
förhålla sig till. Här beskrivs 

- lärarhögskolans pedagogiska grundsyn och vision 

- tidsplanen för arbetet med beställningen  

- vilken inriktning/inriktningar som berörs och de styrdokument som gäller  

- kursens/kursernas relation till inriktningens helhet 

- kursuppdragets omfattning och längd uttryckt i HP, prognostiserat antal HST/HPR, etc  

- vilka prislappar/ersättningar som gäller för kurserna 

- matris över vilka examensmål eller delar av examensmål som respektive kurs har att uppnå 

- resultat av LH:s uppföljning samt HSV:s (om sådan föreligger)och studenters utvärderingar 

- hur den beställda utbildningen avses bli utvärderad av LH  

- vilket ansvar som åvilar uppdragstagaren  

 

Vidare anges i förfrågansunderlaget en kravspecifikation över de kriterier som 
lärarhögskolans styrelse avser använda i sitt beslutsfattande. Kravspecifikationen 
består av: 

- Kursplan (enligt anvisningar nedan) 

- Kompetensredovisning 

- Samverkan 

- Utvärdering 

2 Förslag 

Utarbetas av Institutioner i enlighet med förfrågansunderlagets specifikation. 
Inlämnade förslag ska bestå av: 

Kursplan i enlighet med av universitetet fastställd kursplanemall (www-adress) 

Ur kursplanen ska kunna utläsas 
- att angivna FSR svarar mot examensmålen enligt anvisningar i medföljande matris 

- hur valda undervisnings- och examinationsformer relaterar till förväntade studieresultat samt 
hur dessa förväntas stödja progression 

- att kurslitteraturen omfattar såväl forskningsbaserad som internationell (inte nödvändigtvis 
avseende språk) litteratur 

- hur integrering av ämnesdidaktik och kopplingar till den utbildningsvetenskapliga kärnan 
genomförs (gäller inte kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan) 



- gällande VFU-kurser hur dessa är relaterade till högskoleförlagda kurser 

 

Förutom detta ska specifikt beskrivas 
- en kompetensredovisning över undervisande lärare i kursen i vilken framgår omfattningen av 

för kursens innehåll relevant vetenskaplig/konstnärlig och professionsinriktad kompetens. 

- kursansvarig och medverkande institution(er) samt respektive institutions kursandel i form av 
högskolepoäng 

- hur kursen planeras och utvärderas och hur utvärderingsresultat avses (a) offentliggöras, (b) 
analyseras (c) leda till åtgärder  

 

3 Beredning av inkomna förslag 

1 Inkomna förslag sammanställs (LH:s kansli)  

LH:s kansli sammanställer inkomna förslag. I detta ingår särskilt att ställa samman 
kompetensprofiler, forskningsförankring, FSR i relation till examensbeskrivningen och förslagens 
relation till lärarhögskolans vision och pedagogiska grundsyn.  

2 Beredning av förslagen (resp. Programråd) 
Grundat i inlämnade förslag och gjorda sammanställningar påbörjas beredningen av förslagen. Initialt 
ställs detta mot uppsatt kravspecifikation samt LH:s grundsyn och vision. 

3 Dialogmöte (lärarhögskolans ledning, ordförande i programråd och 
institutionsrepresentant) 
Utifrån ambitionen att uppnå ”hög kvalitet” och ”nyttjande av universitetets samlade kompetens” 
inbjuds förslagsställande institutioner till dialog med LH/programråd. Dialog ska ses som en 
betydelsefull del i beredningsprocessen och syftar bl a till att utifrån Programrådens beredning a) 
diskutera eventuella oklarheter i förslaget och möjliga kompletteringar, b) vid konkurrerande förslag 
diskutera möjlig samverkan. 

4 Eventuell bearbetning av förslagen (Institutioner) 
Mot bakgrund av resultatet från genomförda dialoger revideras förslagen av berörda institutioner. 
Därefter skickas dessa in till respektive Programråd för slutgiltig beredning. 

5 Förslag till beslutsrekommendation (Programråd) 
Beredningsprocessen avslutas med att respektive Programråd avfattar en beslutsrekommendation som 
genom lärarhögskolans försorg lämnas till LH:s styrelse som beslutsförslag 

 

5 Beslut om beställning 
Beslut om beställning fattas av LH:s styrelse. Vid förekomsten av konkurrerande 
förslag ska tydlig motivering biläggas beslutet. Ärendet förs därefter till LH:s kansli 
för effektuering vilket bland annat innebär tecknandet av överenskommelse mellan 
LH och berörd institution. 

 

 

Förslag till beslut 
 

Lärarhögskolans styrelse beslutar 

- att fastställa en beställarmodell enligt ovan 

- att efter genomförd beställning hösten 2012 utvärdera processen 
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Missiv inriktningsbeslut KPU inför hösten 2019 

Bakgrund 
Den kompletterande pedagogiska utbildningen 90 hp kan läsas av studerande som tidigare läst 

ämneskurser i tillräcklig mängd för att ta ut ämneslärarexamen mot årskurs 7-9 eller gymnasiet. 

Vid Umeå universitet finns för närvarande tre varianter av den kompletterande pedagogiska 

utbildningen:  

 

- en kompletterande pedagogisk utbildning på halvfart. Behörig att söka är den som har 

läst minst 120 hp i ett relevant skolämne,  

- en kompletterande pedagogisk utbildning med förhöjd studietakt (höstterminsstart). 

Behörig att söka är den som har högskolestudier motsvarande 240 hp inklusive ett 

självständigt arbete/examensarbete om minst 15 hp på kandidatnivå och minst 120 hp i ett 

relevant skolämne,  

- en kompletterande pedagogisk utbildning med förhöjd studietakt för studerande som har 

en forskarexamen inom matematik eller naturvetenskapliga ämnen (vårterminsstart). 

Studerande som antas till denna utbildning läser med utbildningsbidrag.  

 

Söktrycket till de kompletterande pedagogiska utbildningarna är fortsatt stabilt och lärosätet fyller 

sina platser.  

 

Lärarhögskolans styrelse har av följande skäl beslutat att utreda huruvida lärosätet ska erbjuda en 

kompletterande pedagogisk utbildning på helfart antingen som ytterligare en KPU-variant eller 

som ersättare av någon av de nu befintliga varianterna, 

 

 de kompletterande pedagogiska utbildningarna har ett relativt gott söktryck i jämförelse 

med det reguljära ämneslärarprogrammet. På grund av den lärarbrist som råder bör det 

undersökas om ytterligare en variant av den kompletterande utbildningen skulle öppna 

möjligheter för fler att utbilda sig till ämneslärare vid Umeå universitet,  

 Umeå universitet är riksidrottsuniversitet. Ett sådant universitet ska kunna erbjuda 

lärarutbildning i specialidrott. För denna grupp studerande skulle en helfartsutbildning 

med behörighet 180 hp vara det bästa alternativet,  

 studietakten är intensiv inom den kompletterande pedagogiska utbildningen med förhöjd 

studietakt. Många studerande som är antagna till denna variant har svårigheter med det 

höga tempot, vilket leder till att utbildningen tar längre tid (mer än tolv månader, ibland 

två år). 

 En kompletterande pedagogisk utbildning på helfart skulle kunna vara ett bättre alternativ 

för vissa studentgrupper.  

 

För utredningsdirektiv se bilaga p 42 B. 

Beredning 
En utredning har genomförts av en särskild utredare under våren 2018. Utredningen har bedrivits 

i dialog med programrådet för ämneslärarprogrammet inklusive den kompletterande pedagogiska 

utbildningen samt med medverkande institutioner i den nuvarande kompletterande pedagogiska 

utbildningen och ämneskoordinatorer. Dialoger har även föras med Idrottshögskolan avseende 

utbildning av lärare i specialidrott. Information har även inhämtats från andra lärosäten i Sverige.  
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Tidsplan 
Se nedan för förslag till tidsplan för fortsatt process. 

Förslag 
Förslaget bygger på att det vid Lärarhögskolan ges en innehållsligt gemensam KPU för både 50 

procents takt och 100 procents takt. (KPU för forskarutbildade ges fortsättningsvis enligt särskilt 

regeringsuppdrag.) Två kurser om 15 hp ges med 50 procents takt varje termin. De två kurserna ges 

parallellt under terminen. Den som studerar på 50 procents takt läser en kurs om 15 hp per termin 

och når examen efter tre års studier. Den som studerar på 100 procents takt läser två kurser om 15 

hp per termin och når examen efter ett och halvt års studier. Genom att så gott som samtliga kurser 

ges både höst och vår kommer studentgruppsantalet hålls mer stabilt i kurserna. Detta möjliggör för 

studenter att om så önskas växla ned eller växla upp studietakten. Det möjliggör också för 

studenterna att kunna komma i kapp med studier vid eventuella svårigheter eller studieuppehåll. 

Med utgångspunkt i goda exempel och tidigare erfarenheter förslås att särskilda utvecklingsmedel 

ges från Lärarhögskolan till lärargrupp för att utveckla KPU på distans på bästa pedagogiska sätt där 

relevant teknikstöd används. Bifogad utredning diskuterar andra områden exempelvis 

behörighetskrav, ämnen i KPU mm vilket inte är föremål för aktuellt styrelsemöte men som behöver 

ytterligare beredas.  

Förslag till beslut 
Lärarhögskolans styrelse fattar följande inriktningsbeslut: 

 

 KPU ges med 50 procents och 100 procents studietakt och distans med samma kurser från och 

med hösten 2019, 

 nuvarande KPU med 50 procents studietakt och 150 procents studietakt, från och med hösten 

2019, upphör, 

 att uppdra till Lärarhögskolans föreståndare att utarbeta en riktad beställning av ny KPU 

enligt utredningens förslag till ny programstruktur (s. 10). Processen innefattar följande 

moment: 

 

7 juni: Lärarhögskolans styrelse fattar inriktningsbeslut enligt ovan. 

 

Juni 2018-augusti: Utarbetande av förslag till programstruktur samt inhämtande av 

kompetensredovisningar utifrån föreslagen programstruktur från institutioner som är 

intresserade av att medverka i en ny KPU. 

 

September: Förslag till ny programstruktur inklusive förslag till kursansvariga och 

(eventuellt) medverkande institutioner inklusive preliminära förfrågansunderlag går på 

remiss till fakulteter, institutioner och till ämneslärarrådet. 

 

18 september: beslut om reviderad beställarmodell (efter remissomgång) i 

Lärarhögskolans styrelse 

 

25 oktober: fastställande av ny programstruktur inklusive förslag till kursansvariga 

institutioner i Lärarhögskolans styrelse samt beslut om förfrågansunderlag. 

 

Beslut om att avsätta utvecklingsmedel till kursansvariga institutioner för implementering 

av ny KPU. Preliminärt 175 000. 
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November-December: Kursansvariga institutioner utarbetar förslag till kurser enligt 

fastställda förfrågansunderlag. 

 

Januari 2019: Beredning av förslag till nya kurser i programråd inklusive dialoger med 

förslagställande institutioner. 

 

Februari: Beslut om kursuppdrag enligt utarbetade förfrågansunderlag i Lärarhögskolans 

styrelse. 

 

September 2019: start av ny KPU 50 % och KPU 100%. 

 

 

Bilagor: 

Utredningsdirektiv, bilaga p 42 B 

Uppdrag utredning KPU, bilaga p 42 C 
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Sammanfattning 
Förslaget går ut på att från och med ht 2019 erbjuda en sammanhållen utbildning Kompletterande pedagogisk 
utbildning (KPU) med 50 procents och med och 100 procents takt. Samtidigt upphör KPU med nuvarande 150 
procents takt och nuvarande KPU med 50 procents takt. KPU för forskarutbildade ges fortsättningsvis enligt 
särskilt regeringsuppdrag. 
 

Utredningens förslag - sammanfattning 
-Nuvarande KPU med 150 procents takt upphör från och med ht 19 
-Nuvarande KPU med 50 procents takt upphör från och med  ht 19 
-KPU med 50 procents och 100 procents takt införs från och med ht 19 
-KPU 50 och KPU 100 ges med samma kurser  
-Behörighetskrav till KPU 50 och 100 är 90 hp ämnesstudier respektive 120 hp för ämne som endast finns i 
gymnasiet 
-Endast två inriktningar; inriktning mot åk 7-9 och gymnasiet med 50 procents takt och inriktning mot åk 7-9 och 
gymnasiet med100 procents takt 
-Riktad beställning till kursgivande institutioner görs 
-Utvecklingsmedel utgår för utveckling av ny KPU-utbildning med teknikstöd 
-Nya ämnen i KPU införs 
-Ersättning utgår för resor, logi och traktamente från Lärarhögskolan till institutioner för att genomföra VFU-
besök hos studenter utanför avtalsområdet 
-KPU 50 och KPU 100 utvärderas efter två år med avseende på överströmning från reguljära 
ämneslärarprogrammet, antal sökande i olika ämnen och deras kompetensbakgrunder 

Inledning 
Idag ges vid Umeå universitet KPU med 50 procents takt och med 150 procents takt1. Behovet av en KPU med 
100 procents takt har blivit allt mer tydligt. Det finns huvudsakligen två skäl till att en helfartsutbildning behövs. 
Det ena skälet är att det har visat sig att de studerande inom KPU med förhöjd studietakt inte når examen inom ett 
år vilket var avsikten med utökade takten, 45 hp per termin. Få studenter blir färdiga med sitt examensarbete på 
utsatt tid. Allt för många studenter släpar efter med studierna även under den inledande terminen. Det andra skälet 
är att det finns en ökad efterfrågan om att kunna studera på 100 procents takt från studenter som hittills varit 
hänvisade till KPU med 50 procents takt eller inte kunnat studera inom KPU alls.  
 
Utredningen har genomförts under januari till maj 2018 på uppdrag av Lärarhögskolans styrelse. I 
verksamhetsplanen2 för 2018 anges att möjligheterna till en KPU på helfart ska utredas, dvs 100 procents takt. Vid 
Lärarhögskolans rektorsbeslutsmöte 171211 beslutades om utredningsdirektiven (bilaga 1) och där framgår att en 
utredning ska genomföras under 2018 av de utbildningar som ges idag och en eventuellt ny utbildning på helfart 
ska föreslås. Studiestart för en sådan ska vara ht 2019.  Utredningen ska ta ett helhetsgrepp på nuvarande utbud 
inom KPU, så att det framtida utbudet av kompletterande pedagogisk utbildning blir så strategiskt som möjligt.  
 
Utredningen har bedrivits genom möten med studierektor och kurslärare för dagens två KPU-varianter. Möten har 
även hållits med ämneskoordinatorer och företrädare för ämnen. Dialog har förts med ordföranden för rådet för 
ämneslärarprogrammet och KPU. Programanalyser för kompletterande pedagogisk utbildning har beaktats. Dialog 
har även förts med Studentcentrum; Antagningen och Examina. Information har inhämtats och diskuterats med 
andra lärosäten om deras KPU-utbildningar och information har inhämtats från lärosätens webbinformation. Den 
stora lärarbrist som råder och kommer uppskattningsvis att råda under ett till två decennier framåt i tiden har 
påverkat utredningens förslag till riktning. Utredningen handlar mer om organisation, takt och form, än om det 
innehållsliga i kurserna.  
 

Bakgrund 
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) omfattar 90 hp. KPU regleras i en särskild förordning3 och syftar 
till att komplettera tidigare tillägnade ämneskunskaper för att en ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till 
                                                
1 Vid Umeå universitet ges även KPU för forskarutbildade. Utbildningen ska ges under en femårsperiod enligt särskilt regeringsuppdrag. 
Utbildningen startar vårterminer och innehåller samma kurser som KPU 150 %. http://www.lh.umu.se/utbildning/program/kpu-for-
forskarutbildade/ 
2 FS 1.3.1-1739-17, Verksamhetsplan 2018 https://www.aurora.umu.se/enheter/lh/planering-och-uppfoljning/vb-och-vp/ 
3 SFS 2011:686, Förordning om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen 
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högskoleförordningen (1993:100) ska nås. Examen kan enligt den samma nås i alla ämnen för årkurs 7-9 och för 
gymnasieskolan via KPU-studier förutom yrkesämnen i gymnasieskolan. Studierna ska leda till en 
ämneslärarexamen med inriktning mot åk 7-9 eller mot gymnasiet. Programmet bygger på att studenterna har med 
sig ämnesstudier (fig 1) med tillräcklig djup och bredd så att de svarar mot undervisningsämnet i skolan. Studierna 
inom KPU ska innehålla Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), 60 hp och Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 
30 hp.  
 

Krav för behörighet Kompletterande pedagogisk 
utbildning,  

KPU (90 hp)  

Möjliga examina 

Ämnesstudier,  
90 hp eller 120 hp  

i ett undervisningsämne för 
skolan 

samt uppfyllda övriga krav 
för grundläggande och 

särskild behörighet 

Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp 
och Verksamhetsförlagd utbildning, 

30 hp. 

Ämneslärarexamen på grundnivå 
eller avancerad nivå, med inriktning 
mot årskurs 7-9 och till gymnasiet 
(i ett eller flera ämnen beroende på 

examen) 

Figur 1. Nuvarande Kompletterande pedagogisk utbildning, 50 och 150 procents fart.  
 
Vid Umeå universitet har det länge funnits liknande utbildningar jämte de längre lärarprogrammen. Ursprungligen 
var KPU eller dess dåtida motsvarighet den väg som fanns mot ämneslärarexamen. Man kompletterade då sina 
ämnesstudier med ett år studier, PPU4 om 60 hp (40 p). För lärarexamina med inriktning mot grundskolans senare 
år eller gymnasiet studerades AUO5, 90 hp, vilken var den variant som föregick dagens examensordning. Det har 
alltså funnits en väg för yrkesväxlare där man kunnat bygga vidare mot en lärarexamen från sina ämnesstudier 
från andra universitetsstudier. I förarbetet till den nuvarande lärarutbildningen, Bäst i klassen – en ny 
lärarutbildning6, påtalas att den reguljära programutbildningen skall vara den gängse vägen. Den ger möjlighet till 
en tydligare professionsidentitet. Det uttrycks dock att det bör finnas möjligheter för den med tillräckliga 
ämneskunskaper i minst ett ämne att få en ämneslärarexamen efter en kompletterande pedagogisk utbildning. Den 
som inte från början varit säker på sitt yrkesval eller för den med en annan yrkeserfarenhet ska få möjlighet att få 
en ämneslärarexamen utan att behöva gå en hel ämneslärarutbildning. Studier inom KPU bör också vara vägen för 
att tillgodose behovet av lärare i mindre och ovanliga ämnen för vilka det inte finns reguljära 
ämneslärarutbildningar, menar man.  
 
Idag ges KPU med två takter som fyra inriktningar vid Umeå universitet; (1) KPU, 50 procents takt, med inriktning 
mot årskurs 7-9, (2) KPU, 50 procents takt, med inriktning mot gymnasiet, (3) KPU,150  procents takt, med 
inriktning mot årskurs 7-9 samt (4) KPU, 150 procents takt, med inriktning mot gymnasiet. I utredningen benämns 
nedan KPU med 50 procents takt som KPU 50 och KPU med 150 procents takt som KPU 150.  
 
De två KPU-inriktningarna som idag ges med 50 procents takt skiljer sig från de som ges med 150 procents takt 
vilket också beskrivs i programanalysen för KPU7. KPU 50 är uppbyggda av andra kurser och har en annan 
strukturplan än de två KPU-inriktningarna med 150 fart (se fig 2). Båda utbildningarna leder till samma 
ämneslärarexamen men innehållet i kurserna är alltså organiserat på olika sätt och tyngdpunkten på innehållet är 
något olika. I de programmatriser8 som är framtagna framgår att båda utbildningarna svarar mot examensmålen 
(bilaga 2) för ämneslärarexamen men att vägen mot målen ser olika ut.  
 

                                                
 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2011686-om-kompletterande_sfs-2011-686 
4 PPU står för praktisk-pedagogisk utbildning och studerades under ett års tid. Utbildningen omfattade 40 p vilket idag motsvarar 60 hp och 
gavs för studerande mot en ämneslärarexamen och gavs i enlighet med den examensordning som gällde mellan åren 1988 – 2001. 
5 AUO står för Allmänt utbildningsområde och studerades under ett och halvt års tid. Utbildning omfattade 90 hp och gavs i enlighet med 
den examensordning som gällde från 2001 – 2011. 
6 2009/10:89, Bäst i klassen – en ny lärarutbildning, 2009/10:89, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/bast-i-
klassen---en-ny-lararutbildning_GX0389 
7 Programanalys för kompletterande pedagogisk utbildning https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/planering-och-
uppfoljning/vbvp/vb-for-program/2017/programanalys-kpu-2017.pdf 
8 Programmatriser är en förteckning över programmens innehåll och progression där det framgår hur de förväntade studieresultaten (FSR) 
svarar mot de nationella examensmålen. Matriserna finns inte med som bilaga till utredningen då de är svåra att åskådliggöra på grund av 
filformatet. 
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Nuvarande KPU 
De nuvarande KPU-utbildningar beskrivs inte i detalj. För en överblick över KPU-utbildningarna, se 
programhemsidorna9 och ta del av nämnda programanalys. Ingående kurser i respektive KPU-program visas i figur 
6 och 7 under rubriken Innehåll i kurserna och ansvar. 
 
Nuvarande KPU 50 
Till KPU är antagningskravet 90 hp i ett undervisningsämne för en ämneslärarexamen med inriktning mot åk 7-9 
respektive 120 hp för en ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet. Inget krav på ytterligare studier finns, 
ej heller krav på examensarbete. KPU 50 är öppen för sökande med tidigare studier i praktisk-estetiska ämnen och 
sedan ht 2017 även för sökande i franska, spanska, tyska, svenska som andra språk, finska och samiska. 
Lärarhögskolan vill resevera platser på en utbildning med en långsammare studietakt för just dessa ämnen med 
antagandet att de studerande gynnas av takten samt att de är bristämnen i skolan. Studerande med denna 
studiebakgrund kan arbeta parallellt med studierna med konstnärlig verksamhet, med språk- och 
översättningsuppdrag eller som obehöriga lärare i skolan vilket en del redan gör, ofta med låg tjänstgöringsgrad 
då dessa ämnen inte är så stora i skolan.  
 

Nuvarande KPU 50   
 

Nuvarande KPU 150  

 
År  
 Termin "Kursnamn" Hp Vecka 

År 1 

 
Ht 

 
UVK 1 10 v 1-15 

 
 
 
Ht + Vt 
 UVK 2 10 

v 16-20  
samt  
v 1-5 

Vt 
 
UVK 3 10 v 6-20 

          

År 2 

 
 
 
Ht VFU 1 15 v 1-20 
 
 
 
 
Vt 

 
UVK 4 15 v 1-20 

     

År 3 

 
 
 
Ht 

 
 
 
 
VFU 2 15 v 1-20 

 
 
 
 
Vt 

 
Examensarbete 15 v 1-20 

 

År  Termin "Kursnamn" Hp Vecka 

År 1 

Ht UVK I  7,5 v 1-3 

Ht 
UVK II inkl VFU I, 
1,5 hp  9 hp v 3-7 

Ht UVK III 7,5 v 7-10 

Ht UVK IV 7,5 v 10-13 

Ht UVK V 7,5 v 13-16 

Ht UVK VI 7,5 v 17-20 

Vt VFU II 28,5 v 1-20 

Vt Examensarbete 15 v 1-20 
 

 

Figur 2. Nuvarande Kompletterande pedagogisk utbildning, 50 och 150  

 
Många sökande till KPU 50 har studerat kurser i slöjd, bild, musik, hem- och konsumentkunskap via de 
distanskurser som ges vid Umeå universitet, så även sökande till KPU som har studier i svenska som andraspråk. 
Kursutvärderingar och lärarröster visar på att studenter överlag är nöjda med de ämneskurser som ges på distans 

                                                
9 Programhemsidor för våra studenter http://www.lh.umu.se/student/kpu-79-gy/ 
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och därför vill många fortsätta med sina KPU-studier vid Umeå universitet även om många bor långt bort. Hem- 
och konsumentkunskap med 100 procents takt på distans är ett mycket populärt ämne där det är tre sökande per 
plats till de inledande 30 hp. De som studerat hem- och konsumentkunskap på 100 procents studietakt har i allt 
högre utsträckning efterfrågat KPU med 100 procents studietakt. Ämneskoordinator för ämnet erfar att en del 
studenter redan arbetar som lärare i viss grad, en del så mycket som 80 procent av heltidstjänst parallellt med 
ämnesstudierna, och att  de vill fortsätta att studera intensivt och arbeta under ytterligare en tid för att nå examen 
och lärarlegitimation. De sökande som inte har haft 240 hp i tidigare studier har varit utestängda från KPU 150 (se 
nedan) och endast hänvisade till KPU 50. Andra sökande till KPU 50 har genomgått utbildningar till dietister eller 
kock, eller har studerat vid design-, eller konsthögskolor i Sverige eller utomlands. En del av dem har både sökt 
till KPU 50 och till KPU 150 till vilken de också har varit behöriga till.  
 
Av de 33 programnybörjarna på KPU 50 höstterminen 2014 hade 18 studenter hunnit nått examen i mars 2018, 
dvs inom ett år efter förväntad examen. Två av dessa gjorde tidigt avbrott från KPU-studierna och i stället 
studerade klart via KPU mot ämneslärarexamen vid Göteborgs universitet respektive Linköpings universitet. Tre 
av 33 studenter hade 60 hp eller 75 hp avklarade. Resterande studenter och har avbrutit studierna tidigt, har 
studieuppehåll eller håller fortfarande på med studierna. 
 
 
Nuvarande KPU 150   
Behörighetskraven till KPU 150 är höga. Här vill man erbjuda en spetsutbildning för sökande med gedigen 
ämnesbakgrund och högre examina. Den höga studietakten och det faktum att alla kurser ges på avancerad nivå 
ska attrahera sökande som vill växla yrke, har mycket ämnesstudier sedan tidigare och har förmåga att snabbt 
tillägna sig ny kunskap och vara attraktiva för skolor att anställa. Behörighetskraven är totalt minst 240 hp i tidigare 
studier, varav minst 90 hp med inriktning mot åk 7-9 respektive 120 hp med inriktning mot gymnasiet i ett 
undervisningsämne samt minst 15 hp självständigt arbete på grundnivå. Många sökande har magister-, master-, 
och/eller forskarexamen och därmed självständiga arbeten på avancerad nivå. 
 
KPU 150 har varit öppen för sökande med tidigare studier i de flesta allmänna ämnen inklusive de ämnen som 
KPU 50 är öppen för, samt ett fåtal så kallade vissa ämnen, se figur 11 längre fram i utredningen.  Att erbjuda 
KPU med 150 procents takt, det vill säga förhöjd studietakt, har varit en konkurrensfördel och attraherar sökande 
från hela Sverige till Umeå universitet. KPU 150 med inriktning mot gymnasieskolan hade 3,6 sökande per plats 
201610 och 3,4 sökande per plats ht 17. Anledningen till att utbildningen är populär är att få lärosäten i landet 
erbjuder möjligheten att läsa till lärare på endast ett år. Ett annat exempel är Göteborgs universitet och deras projekt 
Brobyggarna11. Den utbildningen ges inte på distans utan bygger på att den studerande bor i Göteborgs närområde 
för att kunna genomföra VFU på utvalda skolor.  
 
Det visar sig dock att studenterna tar längre tid på sig att nå examen än ett år. Av antagningsomgången ht 16 ser 
man, precis som programanalysen ger vid handen, att genomströmningen är låg. Endast tretton studenter av 35 
nybörjarstudenter hade ansökt om examen i mars 2018, det vill säga inom ett år efter förväntad uttagen examen. 
Sju av 35 studenter hade klarat av 75 hp av studierna, dvs allt utom examensarbetet. Sju av 35 studenter hade 45 
hp eller 60 hp avklarade och hade därefter ansökt om studieuppehåll eller gjort avbrott. För antagna ht 15 ser det 
lite bättre ut och där har 17 studenter tagit ut examen av de 25 nybörjare som registrerades på programmet men då 
två är efter förväntad uttagen examen. Fem studenter av 25 studenterna hade mellan 45 hp och 75 hp kvar av 
utbildningen. 
 
Så även om tanken var god har det visat sig att det blir för betungande att studera med 150 procents takt. Vissa 
studenter säger i sina utvärderingar att de inte studerar mer än ca 20 - 30 timmar per vecka i vissa kurser under 
under den inledande terminen trots att den förhöjda studietakten borde kräva 60 timmar per vecka. När sedan VFU-
perioden under vårterminen kräver studenternas fulla arbetsinsats blir examensarbetet lidande. Liknande 
erfarenheter drar man i universitetskanslersämbetets utvärdering12 av bland annat Göteborgs KPU-variant. Det är 
mer betungande än vad studenterna först tror att kombinera VFU med övriga studier. Det kan hända att ett annat 
sätt att organisera KPU 150 skulle kunna göra att fler studenter når ämneslärarexamen men det samlade intrycket 
som programrådet för ämneslärarprogrammet och kompletterande pedagogisk utbildning gör i sin programanalys 

                                                
10 Programanalys för kompletterande pedagogisk utbildning https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/planering-och-
uppfoljning/vbvp/vb-for-program/2017/programanalys-kpu-2017.pdf 
11 https://lararutbildning.gu.se/utbildning/kpu/forhojd-studietakt 
12 Rapport 2017:7 Utvärdering av tre kompletterande pedagogiska utbildningar Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2017  
http://www.uka.se/publikationer--beslut/publikationer--beslut/rapporter/rapporter/2017-03-10-kompletterande-pedagogiska-utbildningar-
utvarderade.html 
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är att det är svårt att tillgodogöra sig studierna och växla yrke under endast ett års tid. Skolmiljön och 
läraruppdraget är lika krävande för dem som för andra lärarstudenter.  
 
En problematik med KPU 150, som alltså nästan är ensam i sitt slag i Sverige, är att vi vid Umeå universitet främst 
utbildar lärare för mellersta och södra Sverige. Genom konkurrensen om platserna har studenter i Norrland och i 
Västerbotten inte fått plats till förmån för sökande längre söderut. Kursgivande institutionerna gör långa resor över 
landet för att besöka studenterna under deras VFU vilket kostar både tid och pengar. Av 29 programregistrerade 
studenter i antagningsomgången ht 17 var 18 studenter från Sundsvall och norrut. Endast 14 studenter till hörde 
VFU-regionen för Umeå universitets avtalsområde för VFU, det vill säga Västerbotten, Örnsköldsvik och 
Sollefteå. 

Förslag på ny KPU-utbildning 
Förslaget bygger på att det vid Lärarhögskolan ges en innehållsligt gemensam KPU för både 50 procents takt och 
100 procents takt. KPU föreslås att ges med endast två inriktningar; 50 procents takt respektive 100 procents takt 
mot nuvarande fyra varianter. KPU med 150 procents takt föreslås läggas ned. De två inriktningarna förslås heta 
KPU 50 procents takt med inriktning mot årskurs 7-9 och gymnasiet respektive KPU 100 procents takt med 
inriktning mot årskurs 7-9 och gymnasiet. Studenterna utbildas för åk 7-9 och till gymnasiet i de fall ämnet finns 
i båda skolformerna och föreslås om möjligt genomföra VFU i båda skolformerna. Detta eftersom de enligt 
behörighetsförordningen13 når så kallade utökad behörighet i ämnet i båda skolformerna även om de har examen 
för en av skolformerna. Undantaget är de ämnen om endast finns i årskurs 7-9 och de ämnen som endast finns i 
gymnasieskolan. 

 
Takt, form, teknik 
De bärande idéerna om takt, form och teknik bakom förlaget har presenterats vid träffar med kursgivande 
institutioner och på ledningsmöten under februari - april 2018 och är följande: 

• Distansstudier 
• Ta emot sökande från hela Sverige 
• Möjliggöra både långsamma och snabba studier, en växling mellan 50 och 100 procents takt  
• Studenter kan växla ned (eller upp) efter samråd med studievägledare 
• Kan hålla uppe antal studenter i grupperna om någon av KPU 50 eller KPU 100 tappar sökande 
• Möjliggör att ta igen rester eller missade kurser   
• Studenter söker till 50 procents takt eller till 100 procents takt. 
• Alla ämnen i båda varianterna 
• Kurser á 15 hp i stället för 10 hp för enklare strukturer och ändringar av takt. Ingen kurs över två terminer. 
• Två kurser á 15 hp ges varje termin v 1 – v 20. 
• Samläsning 50 procents takt och 100 procents takt 
• Kurserna kan läsas parallellt vilket ger 100 procents takt 
• Tre ”kursträffar” varje termin. 
• 2-3 dagar per kurs, dvs 4-5 dagar per två kurser vid behov 
• Schemaläggning centralt, i samråd med kursgivande institutioner 
• FSR och innehåll måste överensstämma med parallella studier 
• KPU 50 procents takt och 100 procents takt ges med distansöverbryggande teknik, dock med närträffar. 

Exempel kan vara seminarier i realtid, föreläsningar att ta del av inför närträffar, delexaminationer inför 
närträffar, 

• Utvecklingsmedel kommer att utgå för att utveckla kvaliteten på utbildningarna med digital teknik 
 

 
En utbildning – två takter 
Två kurser om 15 hp ges med 50 procents takt varje termin (se fig 3). Den som studerar på 100 procents takt läser 
två kurser om 15 hp per termin och når examen efter ett och halvt års studier. De två kurserna ges parallellt under 
terminen. Den som studerar på 50 procents takt läser en kurs om 15 hp per termin och når examen efter tre års 
studier. Den som studerar på 100 procents takt läser två kurser om 15 hp per termin och når examen efter ett och 
halvt års studier Kursträffarna organiseras i form av så kallade ”inneveckor” eller campusveckor där en kurs ligger 
i början av veckan, exempelvis måndag - onsdag lunch, och den andra kursen i slutet av veckan, exempelvis onsdag 

                                                
13 Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-2011326-om-behorighet-och_sfs-2011-326 
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lunch till fredag lunch. I och med att kursinnehållet organiseras som 15 hp-kurser följs terminstiderna och 
brytpunkterna för universitetet och ingen kurs ges över terminsskiften som förekommit i den nuvarande KPU 50. 
 

Nytt förslag KPU 50 

År  Termin "Kursnamn" Hp Vecka 

År 1 

 

Ht UVK 1 15 v 1-20 

 

Vt UVK 2 15 v 1-20 

          

År 2 

 

Ht VFU 1 15 v 1-20 

 

Vt UVK 3 15 v 1-20 

     

År 3 

 
 
Ht 

 
VFU 2 15 v 1-20 

 
 
Vt 

 
Examensarbete 15 v 1-20 

 

Nytt förslag KPU 100 

År  Termin "Kursnamn" Hp Vecka 

År 1 

Ht UVK 1 15 v 1-20 

Ht UVK 2 15 v 1-20 

Vt VFU 1 15 v 1-20 

Vt UVK 3 15  

          

År 2 
Ht VFU 2 15 v 1-20 

Vt Examensarbete 15 v 1-20 
 

 
 

  Figur 3. Nytt förslag KPU, 50 och 100 
 
 
Kurser ges både höst och vår 
Genom att så gott som samtliga kurser ges både höst och vår (fig 4) kommer studentgruppsantalet hålls mer stabilt 
i kurserna vilka både fylls på med studenter från båda inriktningarna. Detta möjliggör för studenter att om så 
önskas växla ned eller växla upp studietakten. Det möjliggör också för studenterna att kunna komma i kapp med 
studier vid eventuella svårigheter eller studieuppehåll. Teoretiskt sett kommer det att finnas dubbelt så många 
examinationstillfällen än om kurser ges en gång per termin. Här måste man vara noga med framförhållning och 
anmälan från studenterna till om-examination så att inte arbetsbeslastningen på kurslärare blir allt för stor. 
 

Höstterminer ges Takt Höstterminer ges ej 

UVK 1, 15 hp 50 och 100 UVK 3, 15 hp 

UVK 2, 15 hp 50 och 100   

VFU 1, 15 hp 50 och 100   

VFU 2, 15 hp 50 och 100   

Examensarbete, 15 hp 50 och 100   

     

Vårterminer ges   Vårterminer ges ej 

UVK 2, 15 hp 50 och 100 UVK 1, 15 hp 

UVK 3, 15 hp 50 och 100 VFU 2, 15 hp 

VFU 1, 15 hp 50 och 100   

Examensarbete, 15 hp 50 och 100   
Figur 4. Förslag på när kurser ges. 
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Det vore önskvärt om även VFU 2, kan erbjudas under vårterminer. Detta med anledning av att studenter kan ha 
tillgodoräknat tidigare studier inom KPU och kan genom att tidigarelägga VFU 2, snabbare nå en examen som är 
behörighetsgivande för legitimation.  
 
 
Distansstudier med närträffar och teknikstöd 
Den som söker sig till KPU är i regel äldre än den student som söker till de reguljära programutbildningarna. De 
har studier och karriärer bakom sig och vill nu växla yrke. De kan ha bildat familj och ha omständigheter i livet 
som gör att de är mer förankrade på sin bostadsort än en yngre student. Därför är studier på distans i regel både 
efterfrågat och uppskattat. Kurserna i KPU 50 och KPU 100 bör således läggas upp så att det möjliggör goda 
studieförhållanden för både de som bor nära universitetet och för de som bor längre bort. Närträffar på campus är 
viktiga men här får man tillse att träffarna verkligen används på bästa sätt. Det har framkommit i diskussioner med 
kursansvariga lärare i KPU att det är viktigt att träffa studenterna fysiskt här på campus och på deras VFU-plats.  
Det senare behovet kan även knytas till rättssäkerhet och kvalitetssäkring.  I och med att utbildningar ges på distans 
så måste ersättning fortsatt utgå för resor, logi och traktamente från Lärarhögskolan till institutioner för att 
genomföra VFU-besök hos studenter utanför avtalsområdet. Detta har genomförst som ett pilotprojekt under 2017 
och 2018 och det har visat sig att endast hälften av avsatta medel har förbrukats för långa resor. Lärarhögskolans 
ledning ser därför möjligheter att fortsättningsvis stötta institutionerna. 
 
Ovan föreslås att 4-5 dagar ska tas i anspråk för de så kallade inneveckorna. Här kan man vara mycket mer flexibel. 
Om realtidsföresläsningar eller inspelade föreläsningar och lektioner används vilka studenter kan ta del av mellan 
kursträffarna kan det passa i vissa kurser att exempelvis den avslutande kursträffen endast behöver en dag på 
campus för examination. Det är därför viktigt att datumen fastställs i god tid före terminsstart samt att det att en 
kurs påbörjas i anslutning till att en annan kurs avslutas.  
 
Anders Norbergs utredning14 om flexibilitet och tillgänglighet i lärarutbildning genomfördes under vt 2018 på 
uppdrag av Lärarhögskolan och ger värdefulla insikter om flexibelt lärande och hur utbildning skulle kunna 
organiseras i vår landsända. Vid Karlstad universitet15 har man närträffar på campus men också undervisning via 
lärplattform och Adobe Connect. Vid Uppsala universitet16 ges en av deras KPU-utbildning helt utan fysiska träffar 
och cirka två tredjedelar av undervisningen är internetbaserad där föreläsningar, seminarier och gruppmöten sker 
via Adobe Connect. Här bör undersökas vidare hur nöjda studenterna och kurslärare är. Studenten tar där del av 
inspelade föreläsningar men deltar även i schemabundna webbseminarier som delvis är obligatoriska. Det 
förekommer även schemabundna examinationer via webb. I Snabbspåret till lärare vid Umeå universitet17 har 
lärarna i princip dagliga lektioner med studerande från nu mera nästan hela Sverige via Adobe Connect. De har 
verkligen lyckats erövra tekniken och kan vara ett stöd för framtagande av modeller för KPU. Med utgångspunkt 
i goda exempel och tidigare erfarenheter förslås att särskilda utvecklingsmedel ges från Lärarhögskolan till 
lärargrupp för att utveckla KPU på distans på bästa pedagogiska sätt där relevant teknikstöd används. 
 
Kompetensförsörjning i forskningsanknytning och professionskunnande 
En fördel med en sammanhållen KPU-utbildning men med olika takter är att kursgivande institutioner kan 
organisera sin kompetensförsörjning vad gäller såväl professionsanknytning som vetenskaplig grund kring en 
KPU-utbildning i stället för två olika. Med dagens system är samma institution inblandad i olika upplagda kurser 
i de två olika inriktningarna KPU 50 respektive KPU 150 fast kursinnehållet ska leda fram till samma examensmål. 
Även om förkunskapskraven är olika för de två inriktningarna är kunskapsbasen hos den undervisande kursläraren 
densamma. Utöver detta tillkommer den utbildningsvetenskapliga kärna som ges inom de reguljära 
programutbildningarna samt den utbildningsvetenskapliga kärna som ges för studerande inom VAL och ULV 
vilka presenteras i slutet av utredningen. Många vägar bär mot examensmålen men ojämnheten kan göra det svårt 
för institutionerna att rekrytera och behålla personal med de efterfrågade kompetenserna, dvs både 
universitetslärare med förankring i skolans undervisning och undervisningsämnen och fördjupade kunskaper inom 
någon disciplin i akademin. 

                                                
14 Norberg, Anders (2018), Utveckling av flexibilitet och tillgänglighet i lärarutbildning - Tre förslag med grundlärare F-3 i fokus, Umeå 
universitet, Lärarhögskolan 
15 KPU vid Karlstads universitet, https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/program/LAKPU 
16 KPU vid Uppsala universitet, http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=UKL2Y 
17 Snabbspår till lärare är en introduktionsutbildning för nyanlända med lärarbakgrund. Utbildningen omfattar på 26 veckor som sedan byggs 
på med kompletterande lärarstudier inom t ex ULV eller VAL eller leder till lärarlegitimation http://www.lh.umu.se/utbildning/fortbildning-
for-larare/snabbsparet/ 
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VFU  
Att VFU är högt skattad av studenterna är ett välkänt faktum. Ett utvecklat samarbete måste till mellan 
skolhuvudman där VFU ska genomföras och lärosätet så att KPU-studenten får en så kvalitetsmässigt god 
utbildning som möjligt. Under den första terminen för de som studerar med 100 procents takt och under det första 
året för de som studerar på 50 procents takt föreslås att Lärarhögskolan planerar individuellt för hur VFU på bästa 
sätt ska organiseras för den enskilde studenten. Under tiden studenterna läser de inledande 30 hp byggs deras 
kunskaper upp inför VFU.  
 
 
KPU är framför allt till för de som är yrkesväxlare 
KPU är avsett för de med tidigare akademiska studier som vill växla yrke. Som nämnt finns det studerande i KPU 
som redan är yrkesverksamma som lärare i synnerhet idag med den stora lärarbrist som råder. Eftersom Umeå 
universitet även ger lärarutbildning inom VAL18 (se VAL, vidareutbildning av lärare i slutet av utredning) brukar 
en del sökande med lärarerfarenhet kunna slussas över dit, men en del väljer att stanna i den påbörjade KPU-
utbildningen. Planeringen av VFU för KPU-studenter måste därför ta sin utgångspunkt i studentens ämnen, 
tillgången på VFU-plats och utbildade handledare, var den studerande bor och önskar genomföra VFU, samt även 
om studenten redan har erfarenhet från yrket och i vilken omfattning, av vilken kvalitet erfarenheten är i relation 
till målet för examen mm.  
 
Högre bidrag och även möjlighet till anställning under KPU-studierna  
Regeringen har just beslutat19 att från 1 juli 2018 kommer bidragsdelen bli dubbelt så hög för KPU-studenter inom 
samtliga ämnen. Hittills har ett högre studiebidrag varit möjligt för KPU-studenter med tidigare studier i 
naturvetenskapliga ämnen, teknik och matematik. Beslutet kommer förhoppningsvis stimulera att fler väljer att 
växla över till läraryrket. Det är dock rimligt att anta att även om möjligheten till högre bidragsdel för KPU-
studenter finns, kommer en del studenter arbeta för mycket så att deras inkomst blir för hög för att erhålla 
studiemedel. Lärarbristen gör att en del KPU-studenter anställs på skolan i samband med att de gör sin första VFU.  
 
En skola som har lyckats få tag på en ämnesbehörig person som är i utbildning kan vara mån om att få ha personen 
kvar. I enlighet med slutbetänkandet av utredning Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares 
och rektorers professionella utveckling 20 vilken just nu är ute på remiss, vill även den här utredningen framhålla 
vikten av att våra elever i skolan undervisas av behöriga lärare. I brist på behörig lärare i aktuellt ämne är det dock 
att föredra en obehörig ämneskunnig som studerar KPU framför en person utan akademiska studier och utan 
lärarstudier.  
 
En ändring genomfördes i skollagen 2016 för att möjliggöra för skolor att på försök anställa KPU-studenter under 
två år med möjlighet till förlängning till tre år. Möjligheten regleras i en särskild förordning21. I tidigare nämnda 
slutbetänkande om bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner, föreslås att tiden för möjlig anställning 
förlängs till fyra år om det finns särskilda skäl. Slutbetänkandet föreslår även bättre ekonomiska förutsättningar 
för att kunna stödja en redan anställd obehörig lärare mot en examen. Möjlighet till statsbidrag för obehöriga lärare 
i studier föreslås i slutbetänkandet likt den modell som redan finns för studerande till lärare i yrkesämnen. Att 
trygga anställningsvillkoren för de som redan arbetar och samtidigt studerar mot en behörighetsgivande examen 
är önskvärt. Den ämnesbehöriga obehöriga läraren får anses som en resurs för skolan både när de studerar men 
främst efter studierna menar man.  
 
VFU i egen tjänst under vissa omständigheter 
Den som redan har arbetat som obehörig lärare har troligen tillägnat sig vissa kunskaper. Under de teoretiska 
studierna som föregår den första VFU-perioden får KPU-studenten nya kunskaper om skolan, ledarskap, 
undervisning mm. Den KPU-student som redan tjänstgör som lärare i viss grad kan då knyta nyss läst teori till 
praktiken och får nya verktyg att förstå och analysera sin egen praktik med. KPU-studenten kan dock ha fastnat i 
mönster och blir nu varse vad den behöver ändra, träna mer på och utveckla vidare. De som studerar med 50 

                                                
18 VAL, Vidareutbildning av lärare som saknar examen, se vidare under rubriken Fler vägar mot lärarexamen 
19 Ändring i studiestödsförordningen 2006:655 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/hogre-studiebidrag-till-kpu-studenter/ 
20 SOU 2018:17, Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling. Slutbetänkande av 
Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner https://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-
utredningar/2018/03/sou-201817/ 
21 Förordning (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning, avser personer som ska bedriva 
undervisning i ämnen där det råder brist på legitimerade och behöriga lärare. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-2016350-om-forsoksverksamhet-med_sfs-2016-350 
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procents takt har ännu längre tid på sig att göra omställningen till sitt nya yrke än de som studerar på 100 procents 
takt.  
 
Organisationen kring VFU måste ske på ett väl genomtänkt sätt både för de som inte arbetar som obehöriga lärare 
och därmed genomför VFU på vanligt sätt och för de som redan innehar en visstidsanställning och då eventuellt 
vill ansöka om att få genomföra VFU i egen tjänst. I de fall KPU-studenten redan är yrkesverksam måste 
skolhuvudman än mer involveras i detta. Skolhuvudman måste säkerställa att studenten under sin VFU innehar 
relevant tjänst i ämnet, på rätt nivå och i tillräcklig omfattning. Dock inte i för hög omfattning. Därtill måste 
skolhuvudman säkra att studenten får tillräckligt med handledning, vilket är av yttersta vikt i och med att VFU är 
mycket viktiga universitetsstudier. Om det behövs ska två handledare knytas till studenten exempelvis en som 
undervisar i ämnet men inte har så lång lärarerfarenhet och en med gedigen lärarerfarenhet men som undervisar i 
angränsande ämnen. Båda handledarna ska ha inplanerade kontinuerliga samtal med studenten.  
 
Att genomföra VFU i egen tjänst med handledning knuten till sig på kan vara ett sätt att underlätta både för den 
studerande och för skolan.  För studenten är det i regel negativt och förknippat med problem att flyttas till en annan 
skola, i vissa fall i en annan kommun under VFU-perioderna och då lämna sina undervisningsgrupper man arbetar 
med. För skolan är det som nämnts i regel positivt att få behålla en ämneskunnig lärare. Här bör man då utreda 
inför VFU vad som är bäst för aktuell studenten. Studenten kanske önskar och/elller bör se en annan miljö, annan 
skola och då beställs VFU-plats på gängse sätt. Om studenten däremot ansöker om VFU i egen tjänst bör man nog 
bara i särskilda fall lyfta en redan visstidsanställd KPU-student från skolan för att genomföra VFU på annan skola. 
Det är då viktigt att ämnet eller ämnena undervisas i på alla nivåer i skolan, att tillgängliga och välutbildade 
handledare finns samt att graden av tjänstgöring är balanserad.  Vid Uppsala universitet22 får precis som vid Umeå 
universitet KPU-studenterna möjlighet att genomföra sin VFU på sin hemort. Om man redan arbetar på en skola 
finns där möjlighet att genomföra två av programmets tre VFU-perioder på den skola där studenten arbetar. 
 
Anders Norbergs tidigare nämnda utredning23 om flexibilitet och tillgänglighet i lärarutbildning har årkurs F-3 
som fokus men det finns många paralleller att dra till utbildningar mot högre årskurser. Han resonerar om huruvida 
en arbetsintegrerad lärarutbildning likt den i Dalarna och som nu startar vid fler lärosäten kan organiseras i vår 
region. Problemen med lärarförsörjningen är lika akut här som där och att hitta möjliga lärarstudenter i 
inlandskommuner är svårt. Att ”odla sin egen lärare” som Norberg berör är ett koncept som bygger på att man 
uppmärksammar de som redan kommit in i skolan på exempelvis vikariat. De har lärt känna miljön och sig själva 
och vet bättre om de vill studera till yrket eller inte. De kan identifieras av skolledning och stöttas att studera till 
lärare. Översatt till glesbygdsområden menar Norberg, skulle den obehöriga ämneskunniga läraren kunna 
genomföra delar av VFU i egen tjänst.  
 
Kvalitetssäkra VFU 
Nedan lyfts frågor  som ligger något utanför utredningsdirektiven men som är intressanta i sammanhanget då KPU-
studenter redan kan ha erfarenhet av läraryrket i olika grad och/eller genomfört VFU i tidigare oavslutad 
lärarutbildning. Kursgivande institutioner ska vara trygga med att ärenden tas om hand och bedöms på ett 
likvärdigt sätt. Ett arbete för att utveckla modeller och riktlinjer för hur VFU i egen tjänst och för eventuella 
tillgodoräknande av VFU ska hanteras och bedömas har initierats av Lärarutbildningsrådet och Lärarhögskolas 
kansli och ska arbetas vidare med under ht 18.  
 
Det omgärdande organisatoriska stödet som utredningen föreslår måste utveckla former för att hantera dessa 
studenter. Kurserna bör utformas så att kursmål är tydligt kopplade mot examinationsuppgifter och att uppgifterna 
kan klaras av med och utan undervisningsklass. Man får se det som en styrka att en lärarstudent kontinuerligt har 
tillgång till en lärmiljö. Tillgången till en skola, elever, en undervisningssal t ex en sal för NO-undervisning, 
slöjdundervisning eller undervisning i hem- och konsumentkunskap bör betraktas som en styrka även i de kurser 
som inte är VFU-kurser. Då kan teoretiska spörsmål kring hur undervisning bedrivs, elever- och elevgruppers 
olikheter, salens utformning och användningsområden mm diskuteras i examinationsuppgifter samtidigt som 
studenten har tillgång till det praktiska utövandet. I ämneskurser i slöjd och i hem- och konsumentkunskap berättar 
ämneskoordinatorer att de idag har med i beaktan och ibland tar utgångspunkt i det faktum att studenten har tillgång 
till en lärmiljö i skolan.  
 
En student meåste ansöka om att får genonföra VFU i egent tjänst eller tillgodoräkna VFU. För att kunna bedöma 
och fatta beslut om VFU helt eller delvis i egen tjänst eller för bedömning och beslut om tillgodoräknande av VFU, 
kan en rad verktyg användas, t ex självskattningar, trepartssamtal, handledares utlåtande och intyg, rektors 
                                                
22 KPU vid Uppsala universitet http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pInr=GYMN&pKod=UKL2Y 
23 Norberg, Anders (2018), Utveckling av flexibilitet och tillgänglighet i lärarutbildning - Tre förslag med grundlärare F-3 i fokus, Umeå 
universitet 
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utlåtande och intyg, dokumentation och  analys av sin egen undervisning, dokumentation och analys av andras 
undervisning i relation till sin egen, praktiska prövningar, muntliga hearingar, förintervju, efterintervju, praktiska 
prövningar utförda utanför skolan (t ex på lärosätet), skriftliga examinationsuppgifter, skriftlig tentamina. Här är 
viktigt att betona att flera verktyg ska användas för varje sökande för att en så korrekt bedömning ska kunna göras. 
Detta är tidskrävande processer men något som universitet och högskolor är ålagda att göra. 
Valideringsdelegationens slutbetänkande Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande24 är 
ute på remiss. Man menar att validering och möjlighet till beslut om tillgodoräknande är gynnande för individen 
och för samhället. Det är ett sätt att hushålla med resurser. Däremot har de ekonomiska incitamenten för landets 
lärosäten varit dåliga. Det är både kostsamt och tidskrävande. Därför föreslås något som länge efterfrågats 
nämligen försök att utveckla och införa ersättningsmodell för tillgodoräknanden. Då avses ej tillgodoräknanden 
som grundar sig på akademiska meriter utan tillgodoräknandeärenden grundade på exempelvis arbetslivserfarenhet 
vilket i regel är mer krävande former av valideringar.  
 
Vid Göteborgs universitet25 används egna och andras inspelade lektioner som underlag för diskussion och analys. 
Där menar man att samtal och inspelningar bidrar till att utveckla sin undervisning för olika elevgrupper. Vid 
Karlstads universitet26 berättar man att man har särskilda krav på att handledaren ska dokumentera och värdera 
minst tre undervisningstillfällen för den VFU-student som gör VFU i egen tjänst samt att strukturerade 
handledningssamtal ska hållas en gång per vecka. Där tar man in annan handledare från annan skola om inte 
ämneskunnig eller professionell handledning finns att tillgå. Vid Göteborgs universitet inom VAL (se VAL, 
vidareutbildning av lärare i slutet av utredningen) prövar man nu vt 18 studenters kunnande i VFU genom en 
salstentamen som genomförs där endast med papper, penna och relevanta styrdokument är tillåtna. 
 
 
Behörighetskrav till programmets inriktningar 
Behörighetskravet till programmen föreslås vara minst 90 hp i ett av de utlysta ämnena med relevant innehåll. I en 
förteckning på Lärarhögskolans hemsidor27 finns alla ämnen listade som är öppna för KPU och krav på innehåll. 
För att nå en examen med inriktning mot gymnasiet krävs 120 hp ämnesstudier. Därmed blir ämneskravet högre 
för den som vill nå en examen för gymnasiet eller söker KPU i ett ämne som endast finns i gymnasiet men inte i 
årskurs 7-9. När studenterna ansöker bör de, precis som nu, uppmanas att ange i en blankett vilket ämne som de 
önskar bli lärare i. Här kan de även ange om de önskar att studera mot en examen för årskurs 7-9 eller för 
gymnasiet. Blanketten ska laddas upp på Antagning.se i samband med ansökan till programmet.  
 
Den stora skillnaden i föreslagna behörighetskrav uppstår i relation till den nuvarande KPU 150 som har ett krav 
på 240 hp totalt i akademiska meriter. Som nämnts har KPU 150 lockat sökande från hela landet. Om nu den takten 
inte längre kommer att ges vid Umeå universitet får man räkna med att KPU blir mindre attraktivt. Om 
behörighetskraven är 90/120 hp kan KPU ta in fler av de som söker idag och som bor i närområdet. Många som 
söker till KPU 150 faller idag på kravet om 240 hp, andra faller på kravet om 15 hp självständigt arbete. Frågan är 
dock om endast uppfyllda ämnespoäng för undervisningsämnet (90/120) ska anses vara tillräckligt för att få studera 
till lärare via KPU. Utredningen föreslår att denna modell prövas och utvärderas efter två antagningsomgångar. 
Utredningen förslår också att kraven i undervisningsämnena ses över genom att de blir än mer tydliga och i vissa 
mer specificerade med avseende på vad som krävs ska ingå i ämnesstudierna  samt att jämförelser görs med andra 
KPU-utbildningar i Sverige. Behörigheterna i undervisningsämnena bedöms idag olika vid olika lärosäten och det 
skulle var bra om utvecklingen gick mot att bedömningarna blir mer och mer enhetliga. Egna initiativ har tagits 
från lärosäten för att jämföra ämnesbedömningar. Behörighetsgranskningen av den särskilda behörigheten är 
mycket krävande och tar mycket tid i anspråk och bör fortsättningsvis göras från Lärarhögskolan i samarbete med 
ämneskoordinatorer och Studentcentrums Antagningsenheten. 
 
Risk för överströmningar från reguljära programutbildningar 
Genom att kraven för antagning till KPU föreslås vara ämnesstudier om 90 hp eller 120 hp för gymnasiet, kan 
programmet locka sökande från ämneslärarprogrammet som inte vill studera normal form utan föredrar 
distansstudier. Det kan även locka de som inte vill studera mer än ett ämne eller som vill kombinera ämnen i sin 
examen som inte stöds i bilaga 4 till examensordningen vilken reglerar möjliga ämneskombinationer i 
ämneslärarprogrammen. Examen uppnådda inom KPU-studier är friskrivna från fasta ämneskombinationer och 

                                                
24 SOU 2018:29 Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande https://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-
offentliga-utredningar/2018/04/sou-201829/ 
25 KPU vid Göteborgs universitet vid https://lararutbildning.gu.se/utbildning/kpu/forhojd-studietakt 
26 KPU vid Karlstads universitet, VFU https://www.kau.se/lararutbildningen/vfu/vfu-placering/vfu-placering 
27 Möjliga undervisningsämnen och ämneskrav https://www.umu.se/utbildning/program/kompletterande-pedagogisk-utbildning---
gymnasieskolan/mojliga_undervisningsamnen_och_amneskrav-for-antagning/ 
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genom KPU-studier kan man alltså nå examen i alla ämnen även för de som inte lärosätet har examensrätt.  En 
student kan nå en ämneslärarexamen i ett ämne genom 90 hp ämnesstudier och 90 hp KPU-studier, dvs 180 hp. 
Detta att jämföras med att studera hela det reguljära ämneslärarprogrammet med inriktning årskurs 7-9 och nå en 
examen efter 270 hp i minst två ämnen eller 240 hp som nu är möjligt genom en ny inriktning mot årskurs 7-9. Att 
därmed endast studera behöva tre år i stället för fyra och ett halvt år kan vara lockande. Motsvarande jämförelse 
för gymnasieinriktningen blir tre och ett halvt år jämfört med fem år, i vissa fall fem och ett halvt år. 
 
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 har mycket få sökande, så få att det har ställts in för de 
flesta ingångsämnena under ett antal år och är inför ht 18 endast öppet för ingångsämnena slöjd textil och slöjd 
trä- och metall. Det ser likadant ut vid andra lärosäten. Den största andel examina som utfärdas idag med inriktning 
mot årskurs 7-9 har gått via VAL och många av dem når en examen i ett ämne. Det handlar i regel erfarna lärare 
som kompletterat påbörjade ämnesstudier och utbildningsvetenskaplig kärna och  som kan efter uttagen examen 
ansöka om ytterligare behörigheter där de också har meriter i.  
 
Avhoppen från de reguljära ämneslärarprogrammen har varit mycket stora vid Umeå universitet och vid de flesta 
övriga lärosäten i Sverige och en avhoppsanalys ska genomföras så snart som möjligt för universitetets 
lärarutbildningar. De som hittills hoppat av har i mycket låg grad sökt sig till KPU utan verkar ha lämnat 
lärarstudier helt och hållet av anledningar som vi idag inte riktigt känner till. Att utbildningarna faktiskt är för svår 
är en anledning till avhopp då det är de med lägst meritvärde som hoppar av i störst utsträckning. Andra 
förklaringar kan vara att ämeslärarprogrammet är långt och att yrket kan verka oattraktivt trots att det finns gott 
om jobb. Det blir intressant att se om en sänkning av behörighetskraven i en ny KPU-utbildning ger större 
överströmning. Och det blir också intressant att om möjligt undersöka om de som söker över skulle helt avstått 
lärarstudier om inte KPU-möjligheten fanns. 
 
Utredningens uppfattning är att det på grund av den stora lärarbristen likväl kan vara värt att pröva sänkt 
behörighetskrav så att både KPU 50 och KPU 100 har samma krav för tillträde. Detta måste utvärderas efter två 
eller tre genomförda antagningsomgångar.  
 
Behörighetskrav till kurserna 
För tillträde till programmet förselås att ämnesstudier om 90 hp eller 120 hp gäller. Förslaget innebär att 
behörighetskraven för kurserna är lika för kurser som ligger parallellt. Detta hör egentligen inte till själva 
utredningens uppdrag utan blir en konsekvens att beakta för de som utvecklar kurserna.Till de två första kurserna 
(UVK 1 och UVK 2) gäller samma behörighetskrav som till programmet. Till de två andra kurserna (VFU 1 och 
UVK 3) gäller som behörighetskrav att man exempelvis ska ha klarat av minst 7,5 hp av 15 hp i de två inledande 
kurserna UVK 1 och UVK 2. För de två avslutande kurserna (VFU 2 och Examensarbete) gäller för tillträde att 
man har godkänt på hel kurs UVK 1 och UVK 2 samt ha klarat av minst 7,5 hp av 15 hp i VFU 1 och UVK 3. 
 

Kurs Behörighetskrav Nivå 

UVK 1, 15 hp Samma som till programmet Grund 

UVK 2, 15 hp Samma som till programmet Grund 

VFU 1, 15 hp 7,5 hp i UVK 1, 15 hp samt 7,5 hp i UVK 2, 15 hp Grund 

UVK 3, 15 hp 7,5 hp i UVK 1, 15 hp samt 7,5 hp i UVK 2, 15 hp Grund 

VFU 2, 15 hp UVK 1, 15 hp, UVK 2, 15 hp, VFU 1, 15 hp samt UVK 3, 15 hp Grund och/eller Avancerad* 

Examensarbete, 15 hp UVK 1, 15 hp, UVK 2, 15 hp, VFU 1, 15 hp samt UVK 3, 15 hp Grund och/eller Avancerad* 
Figur 5. Förslag på behörighetskrav 
*se mer under rubriken Möjliga examina via KPU 
 
 
Innehåll i kurserna och ansvar 
Den utbildningsvenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och ska enligt examensordningen 
för ämneslärarexamen omfatta följande: skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund 
innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna, läroplansteori och 
didaktik, vetenskapsteori och forskningsmetodik, utveckling, lärande och specialpedagogik, sociala relationer, 
konflikthantering och ledarskap, bedömning och betygsättning samt utvärdering och utvecklingsarbete. Som 
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tidigare har nämnts har de befintliga KPU-varianterna vid Umeå universitet fungerat relativt väl i att täcka in 
dessa områden. Nedan visas nuvarande kursgivande institutioner och fördelning av kursansvar i KPU 50 och 
KPU 150  
 
Nuvarande KPU 50 
År  Termin Kurs Hp Kursansvarig och medverkande 

År 1 

Ht 
 
Kunskap, undervisning och lärande I 10 Idé o sam 7,5 hp, Psyk 2 hp, Stat 0,5 hp 

Ht + Vt 
 
Demokrati, individ och samhälle 10 Idé o sam 5 hp, Kultur och media 5 hp 

 
Vt 

 
Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering 10 Ped 6 hp, TUV 4 hp 

  

År 2 

 
 
Ht Kunskap, undervisning och lärande II 15 

NMD 5 hp, Est 4 hp, TUV 3 hp, Ped 3 
hp 

 
 
Vt Ämnesdidaktik i skolpraktiken, del 1 15 Est 15 hp 

 

År 3 
Ht Ämnesdidaktik i skolpraktiken, del 2 15 Est 15 hp 

Vt 

 
 
Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning  15 Est 15 hp 

Figur 6. Kursansvariga och medverkande i nuvarande KPU 50 
Idé- och sam: Institutionen för idé- och samhällsstudier 
Psyk: Institutionen för psykologiska 
Stat: Enheten för statistik inom Handelshögskolan 
Kultur och media: Institutionen för kultur och mediavetenskap 
NMD: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik 
Ped: Pedagogiska institutionen 
TUV: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap 
Est: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildning 
 
Nuvarande KPU 150 

År Termin Kurs Hp Kursansvarig och medverkande 
 
 
 
 
År 1 

Ht Utbildningens villkor och samhälleliga funktion (UK) 
 

7,5 TUV 6 hp, Statsv 1,5 hp 

Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik inklusive 
VFU (UK, VFU) 

9  
Ped  9 hp 

Den professionella läraren 1: Barns utveckling, 
specialpedagogik, sociala relationer och kommunikation (UK) 

7,5 TUV 5,5 hp, Ped  2 hp 

Den professionella läraren 2: Uppdrag, ledarskap och 
undervisning (UK) 

7,5 TUV 5,5 hp, Ped 2 hp 

 
Bedömning (UK) 

7,5 NMD 3,5 hp, TUV 2 hp, Ped 2 hp 

 
Ämnesdidaktik (UK) 

7,5 NMD 7,5 hp 

 
 
 
År 2 
 
 

Vt  
 
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

28,5 NMD samt en mängd institutioner 
beroende på aktuell studentgrupps 
ämnen 

 
Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning (UK) 

15 NMD samt en mängd institutioner 
beroende på aktuell studentgrupps 
ämnen 

Figur 7. Kursansvariga och medverkande i nuvarande KPU 150 
TUV:  Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap 
Statsv: Institutionen för statsvetenskap 
Ped: Pedagogiska institutionen   
NMD: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik 

 
Sammanställning kursansvar och medverkande i nuvarande KPU 
Vid en sammanställning av hur ansvaret i kurserna är fördelat (fig 8) ser man att det finns stora skillnader mellan 
de ingående institutionerna och hur de är inblandade i KPU-inriktningarna. På fakultetsnivå ser man dock att 
fördelningen är ganska jämn även om detta egentligen inte är av betydelse. I bakgrunden ovan beskrevs hur de 
nuvarande KPU-varianterna är utformade och vad tanken har varit med dem. Att institutionen för estetiska ämnen 
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har stort ansvar i KPU 50 förklaras av utbildningen är öppen för sökande i slöjd, bild och musik. Utbildningen är 
sedan ett år tillbaka öppen för andra humanistiska ämnen (franska, tyska, spanska, finska, samiska, svenska som 
andra språk) så man skulle kunna tänka att ett större ansvar skulle kunna föras till institutionen för språkstudier. 
Hittills har dock endast en student antagits men startade ej. Med anledning av att några ämnen har mycket få 
sökande i så väl det reguljära ämneslärarprogrammet som till KPU följer längre ned i utredningen förslag på tankar 
på möjliga urvalsgrupper.  
 

Fakultet och institution Antal hp i KPU 50 Antal hp i KPU 150 Totalt antal hp 
per institution 

Totalt antal hp 
per fakultet 

HUM    66,5 
Idé- och samhällsstudier 12,5 0 12,5  
Kultur och media 5 0 5  
Estetiska 49 0 49  

 
SAM    54 
Pedagogiska 9 15 24  
TUV 7 19 26  
Psykologi 2 0 2  
Statistik 0,5 0 0,5  
Statsvetenskap 0 1,5 1,5  

 
TEKNAT    59,5 
NMD 5 54,5 59,5  

 
 
TOT 

 
90 

 
90 

 
180 

 
180 

Figur 8. Sammanställning fördelning över kursansvariga och medverkande per institution och fakultet.  
 
 
Kursansvar och medverkande i en ny KPU-utbildning 
Ett förslag till fördelning av kursansvar och medverkande institutioner i en ny KPU-utbildning måste arbetas fram. 
Principerna är att några få institutioner har kursansvar och är medverkande. Kursgivande institutioner samarbetar 
om utvecklandet av innehållet och knyter ytterligare kompetens till kursen, ej nödvändigtvis som egna 
poängangivna moment eller del av moment utan som inhyrd kompetens. Sammanhållet ansvar ska ligga på 
kursansvarig så att innehållet i kurserna sätts i sitt sammanhang utan fragmentisering.  
 
De utvalda institutionerna ska ha erfarenhet av kursansvar i liknande utbildningar och även veta vilket 
organisatoriskt arbete som krävs. Utredningen föreslår längre ned ett administrativt ökat stöd för KPU eftersom 
det har på många sätt framkommit att det behövs. Institutioner som ska ansvara för kurser med ämnesdidaktik bör 
ha egen professionsanknuten kompetens samt bedriva ämnesdidaktisk forskning och även känna till hur man 
organiserar för att KPU-studenterna ska få den ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs, samt planera VFU-
besök för en mängd olika ämnen. I utbildningens ämnesdidaktiska kurser, VFU-kurser och i kursen examensarbete 
kommer ansvar naturligt delas med många fler institutioner med utgångspunkt i KPU-studenternas ämnen. I figur 
9 nedan skissas på ett tänkt innehåll i kurserna. 
 
Kurs Innehåll 

UVK 1, 15 hp 

Skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande 
demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna inklusive jämställdhet. Läroplansteori och didaktik. 
Utveckling och lärande.  

UVK 2, 15 hp 

Ämnesdidaktik inklusive metodik 1. Inlärningspsykologi. Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. 
Digitala verktyg. Hållbar utveckling 
 

VFU 1, 15 hp 
Planera, genomföra, utvärdera egen undervisning 
Bemötande, sociala relationer och ledarskap 

 
UVK 3, 15 hp 

Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Ämnesdidaktik inklusive metodik 2, Bedömning och betygsättning, 
Specialpedagogik. 

VFU 2, 15 hp 
Utvärdera elevers kunskaper. Utveckla egen undervisning och skola. Samarbete med hem och andra aktörer i 
skola. Utvecklingssamtal. Skoljuridik 

Examensarbete,  
 
Ämnesdidaktiskt inriktat, 15 hp 

Figur 9. Förslag fördelning av innehåll i kurserna 
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Möjliga examina via KPU 
Via KPU kan man nå ämneslärarexamen med inriktning mot åk 7-9 eller ämneslärarexamen med inriktning mot 
gymnasiet i ett eller flera ämnen, och på grund eller avancerad nivå (fig 10). Inom de reguljära 
ämneslärarprogrammen innehåller alltid examen två ämnen om inriktningen är gymnasiet och två eller tre ämnen 
om inriktningen är årskurs 7-9, och avläggs alltid på avancerad nivå. Möjligheten att via KPU utfärda ett-
ämnesexamen gör att studenter med tidigare ämnesstudier i endast ett ämne kan utbilda sig till lärare. Därmed kan 
studenter med endast 90 hp ämnesstudier gå KPU. Efter utfärdad examen kan studenten enligt 
behörighetsförordningen28 ansöka om legitimation hos Skolverket i de ämnen som den sökande har ytterligare 
meriter i. Under hela sin lärargärning kan läraren sedan komplettera med ytterligare studier för så kallad utökad 
behörighet. Det betyder att en KPU-student med inriktning mot årskurs 7-9 i ämnet bild kan via Skolverket nå 
utökad behörighet i musik för åk 4-6 där det krävs 30 hp i ämnet och det betyder att den som har en 
ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet i ämnet biologi kan via Skolverket nå utökad behörighet i ämnet 
kemi för årskurs 7-9 om studenten har 45 hp i ytterligare studier.  
 

Examen kan avläggas på grundnivå eller på avancerad nivå 
Som figuren nedan visar gäller särskilda krav för en examen på avancerad nivå. Först och främst måste 
utbildningen vara på minst 240 hp. Utöver det måste, enligt Umeå universitets lokala examensordning29, den totala 
mängden kurser på avancerad nivå vara minst 45 hp för utbildningar som leder till yrkesexamina. Vid Umeå 
universitet gäller både i den lokala examensordningen och i de lokala examensbeskrivningarna30 att 
examensarbetet samt ytterligare kurser om minst 15 hp på avancerad krävs för att examen ska kunna utfärdas31.  
 

Exempel på hur ämneslärarexamen byggs upp på respektive nivå samt exempel i KPU 
Examen på 
grundnivå 

Ämneslärarexamen i ett ämne,180 hp, åk 7-9 (90 hp) 
Ämneslärarexamen i ett ämne, 210 hp Gy (120 hp) 
 
 

Exempel på hur sådan examen kan 
byggas upp: 
 
60 hp UVK 
30 hp VFU 
120 hp, Ämne 1, t ex Bild 120 hp 
= 210 hp 

Examen på 
avancerad nivå 

Ämneslärarexamen i två ämnen, 240 hp, åk 7-9 (90 hp + 60 hp)* 
Ämneslärarexamen i två ämnen, 270 hp, åk 7-9 (90 hp + 90 hp)** 
 
Ämneslärarexamen i tre ämnen, 270 hp, åk 7-9 (90 hp + 45 hp + 45 hp) 
Ämneslärarexamen i två ämnen, 300 hp, Gy (120 hp + 90 hp)  
Ämneslärarexamen i två ämnen, 330 hp, Gy (120 hp + 120 hp)**  
 
samt 
- examensarbete omfattande 30 hp sammanlagt på avancerad nivå varav ett 
ämnesdidaktiskt examensarbete omfattande 15 hp vilket genomförs inom KPU-
utbildningen. Studerande måste därmed ha ett examensarbete på avancerad nivå 
inom sina tidigare ämnesstudier omfattande minst 15 hp.  
-totalt måste finnas 45 hp på avancerad nivå i ämneslärarexamen. 
 
*För en examen på 240 hp krävs ett ämnesdidaktiskt examensarbete omfattande 
15 hp på avancerad nivå, vilket genomförs inom KPU-utbildningen.  
**Om ämne 2 är musik, samhällskunskap eller svenska krävs alltid 90 hp för åk 
7-9 och 120 hp för gymnasiet. 
 

Exempel på hur en sådan examen kan 
byggas upp: 
 
60 hp UVK 
30 hp VFU 
120 hp, Ämne 1, t ex Kemi 120 hp 
90 hp, Ämne 2, t ex Matematik, 90 hp 
= 300 hp 

 Figur 10. Möjliga examina vid KPU på grund och avancerad nivå samt exempel på hur en examen kan byggas upp. 
 

                                                
28 Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-2011326-om-behorighet-och_sfs-2011-326 
29 Lokal examensordning vid Umeå universitet http://www.student.umu.se/digitalAssets/181/181691_fs-1-1-1044-16-lokal-
examensordning.pdf 
30 Lokal examensbeskrivning för ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9 http://www.student.umu.se/digitalAssets/162/162492_fs-
3.1.5-620-15-mneslrarexamen-inr-grundskolans-k-7-9.pdf 
Lokal examensbeskrivning för ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet http://www.student.umu.se/digitalAssets/162/162493_fs-
3.1.5-621-15-mneslrarexamen-inr-gymnasieskolan.pdf 
31 Förordning om ändring i förordning (2011:686) 
https://www.lagboken.se/Lagboken/sfs/sfs/2017/800-899/d_3077493-sfs-2017_894-forordning-om-andring-i-forordningen-2011_686-om-
kompletterande-pedagogisk-utbildning Regeringen har fattat beslut om en flexiblare 7-9-utbildning och en ny examen inom KPU omfattande 
240 är möjligt från den 2 juli 2018. Vid Umeå universitet har ännu inte fattats beslut om annat ska gälla än det som ändringen i KPU-
förordningen anger, det vill säga att endast krav på 15 hp examensarbete på avancerad nivå gäller trots att examen avläggs på avancerad nivå. 
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Eftersom många studenter avlägger examen på grundnivå behöver KPU-studierna ges på grundnivå som visades i 
figur 5 tidigare i utredningen. Man får enligt Umeå universitets lokala examensordning32 inte kräva studier på 
avancerad nivå av en student som avlägger examen på grundnivå, 180 hp. Dock, för att säkerställa att möjligheten 
finns för en KPU-student kan avlägga en examen på avancerad nivå bör KPU-utbildningen även innehålla kurser 
på avancerad nivå för de som behöver.  
 
För en examen omfattande 180 hp får inga kurser krävas på avancerad nivå. För en examen omfattande 210 hp får 
överskjutande från 180 hp krävas, dvs 30 hp osv. Enligt utredningens förslag studeras de första 60 hp i KPU på 
grundnivå och de avslutande 30 hp på avancerad nivå. Det finns två vägar att gå. Antingen ansöker man om dispens 
från den lokala examensordningen och kräver att alla ska studera de 30 sista högskolepoängen på avancerad nivå 
eller så ger man de avslutande 30 hp på grundnivå för de som ska nå en examen på 180 hp, det vill säga de som 
har med sig 90 hp i ämnesstudier och studerar 90 hp inom KPU. Studenter föreslås då studera samtidigt på samma 
”kurs” men på olika kursplaner där en ligger på grundnivå och en på avancerad nivå med mer avancerade 
examinationsuppgifter om de ska nå en examen på avancerad nivå. Beträffande den nuvarande KPU 150 har Umeå 
universitets rektor fattat beslut33 om dispens från Umeå universitets lokal examensordningen så att alla kurser får 
ges på avancerad nivå trots att många av studenterna erhåller en examen på grundnivå. 
 
Utredningen föreslår att det vid Umeå universitet fortsättningsvis ingår ett examensarbete med ämnesdidaktisk 
inriktning i KPU. Konsekvenserna av de föreslagna behörighetskraven föreslås utvärderas efter två år. 

Examensarbete i KPU 
KPU-förordningen34 säger att studenten inom ramen för kursfordringarna ska ha fullgjort minst ett självständigt 
arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Förordningen talar inte om arbetet ska ligga på grund- eller 
avancerad nivå. Den talar inte heller om arbetet ska ligga i ämnesstudierna vilket är fallet för 
ämneslärarprogrammen, eller om det ska ligga i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Lärosätet kan alltså välja 
själv hur detta ska organiseras. Antingen kan den sökande ha med sig ett arbete i sina ämnesstudier eller så kan 
arbetet skrivas inom KPU 90 hp. Lärosäten har också lagt upp detta på olika sätt.  Cirka 60 procent av lärosäten i 
Sverige som ger KPU har examensarbete som ett in-krav till utbildningen, det vill säga att den sökande ska ha ett 
arbete inom de studier som utgör ämnet. Exempelvis har Linköpings universitet och Karlstads universitet lyft bort 
examensarbetet ur själva KPU 90 hp och har det i stället som in-krav till programmet. De har dock inget krav på 
att det ska vara ett ämnesdidaktiskt arbete utan kräver en kandidatuppsats skriven inom ämnet som ska ingå i 
examen. De motiverar detta med att tiden i KPU-studierna om 90 hp då kan läggas på annat innehåll som 
studenterna behöver bättre. Andra lärosäten kräver inte ett examensarbete för behörighet men har då precis som 
Umeå universitet har, ett arbete inom programmet. En del lärosäten har precis som KPU 150 krav på arbete både 
som in-krav och i programmet. Som tidigare nämnts är kraven till nuvarande KPU 50 respektive 150 olika. För 
KPU 150 har minst kandidatuppsats på 15 hp krävts för behörighet. För KPU 50 krävs inget arbete för behörighet. 
I båda varianterna ingår dock15 hp ämnesdidaktiskt examensarbete på avancerad nivå.  
 
Om man lägger examensarbete som ett in-krav är en nackdel att man kan få färre sökande. En annan nackdel är 
att sökande inom några ämnesområden inte vanligtvis har kandidatuppsats omfattande 15 hp. Det gäller 
exempelvis sökande med ämnesstudier i ett fåtal ämnen. Linnéuniversitet anger matematik som ett exempel. Vid 
Umeå universitet vet vi att sökande i t ex slöjd och hem- och konsumentkunskap sällan skrivit examensarbete.  En 
ytterligare nackdel är att det är svårt för vissa ämnen att komma åt att i efterhand komplettera med en uppsats 
innan KPU-studier om detta inte har ingått i ämnesstudierna. En fördel med att kräva ett arbete som in-krav är att 
studenterna då har nått längre i sina akademiska studier och vetenskapliga skolning. 
 
Som framgår av figur 10 över möjliga examina ovan måste KPU-studenten för att nå en examen på avancerad 
nivå, det vill säga en examen i två eller tre ämnen, ha med sig ett arbete omfattande 15 hp på avancerad nivå sedan 
tidigare, alternativt färdigställa ett innan studenten ansöker om examen, för att komma upp i totalt 30 hp 
examensarbete avancerad nivå att ha med i ämneslärarexamen. Man kan uppleva att föreskrifterna om 
examenskrav på grundnivå respektive avancerad nivå är mer relevanta för generella examina än för yrkesexamina 
eftersom man inom generella examina i regel naturligt når en mer avancerad nivå genom fördjupade studier än 

                                                
 
 
 
33 FS 3.1.5-1942-15, Ansökan om dispens från regel i Lokal examensordning för Umeå universitet, Fastställd av rektor 2014-04-01 och 
ersätter tidigare lokal examensordning, dnr 500-2958-11, Dnr: FS 1.1.2-482-14. 
34 SFS 2011:686, Förordning om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen 
 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2011686-om-kompletterande_sfs-2011-686 
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inom program som leder fram till yrkesexamina där det inte alltid är självklart i vad det mer avancerade kunnandet 
ligger. Å andra sidan kan en kandidatexamen ha stort friutrymme så att endast 90 hp studeras inom huvudområdet. 
 
Det är komplicerat för KPU-studenten att sätta sig in i reglerna, så här behöver de vägledning för att förstå kraven 
för ämneslärarexamen och dessutom skillnaden mellan examen och så kallad utökad behörighet som regleras av 
Skolverket. Till detta kommer planering om det är lämpligast att nå en 7-9-examen eller en examen för gymnasiet 
och om det är bäst att försöka nå en ett-ämnesexamen eller två-ämnesexamen eller möjligtvis tre-ämnesexamen. 
Det kan vara avgörande för hur de ska planera sina studier inför att söka KPU i ett senare skede, och vilken examen 
de kan nå när de väl är KPU-studenter.  Det organisatoriska stödet som föreslås kan även innefatta ökad vägledning 
så att Lärarhögskolan i högra utsträckning kan ge vägledning inför ansökan till KPU. Även om 
behörighetsförordningen35 gäller för en annan myndighet, Skolverket, är det mycket vanligt att med KPU-
studenter diskutera vilka behörigheter de kan nå i andra skolformer och i andra ämnen samt skillnaden mellan att 
använda poäng i ämnet i en två-ämnesexamen och att använda poängen till så kallad utökad behörighet.  
 
Om examensarbetet ska vara ett in-krav vid Umeå universitet och inte skrivas inom KPU-studierna behöver 
examensbeskrivningen för ämneslärarexamen omformuleras där det idag är angivet att examensarbetet ska ha en 
ämnesdidaktisk inriktning36. Detta krav måste i så fall ändras tillbaka. Specifikationen ”ämnesdidaktisk inriktning” 
lades till 2016 då man vid Lärarhögskolan erfor att studenter ansökte och kunde få beslut på tillgodoräknande av 
examensarbetet som då gavs inom KPU-programmet. Samtidigt ändrades även kursplanen som var relativt öppen 
skriven så att det tydliggjordes att frågeställningarna skulle ta utgångspunkt i undervisning, skola, dvs den 
kommande professionen. Därmed är det nu sällsynt att en KPU-student får tillgodoräkna examensarbetet grundat 
på ett arbete skrivet inom en generell examen.  
 

Examensarbete eller utvecklingsarbete 
Det bör utredas vidare om studenterna ska skriva ett examensarbete eller ett utvecklingsarbete. Studenter som har 
uppsats med sig i tidigare studier brukar ibland fråga varför de måste skriva ett examensarbete till. En del sökande 
har sedan tidigare magister-, master- eller arbeten på forskarnivå. När de väl förstår att det examensarbete som 
skrivs i KPU tar sin utgångspunkt i frågeställningar om skola och undervisning och att det ska vara ämnesdidaktiskt 
inriktat så brukar en del ändå uppleva att det är intressant att fördjupa sig i utbildningsvetenskap. Men frågan är 
om arbetet skulle kunna genomföras som ett utvecklingsarbete stället för ett ytterligare examensarbete för de som 
önskar. De som redan har ett skrivit ett arbete kan använda tiden till ett mindre utvecklingsarbete omfattande 7,5 
hp, och studera en extra kurs till exempel i didaktik eller annat 7,5 hp. KPU-studenter med ämnesstudier där det 
inte ingått examensarbete kan ha behov av mer vetenskaplig teori och metod och de måste också skriva 
examensarbete omfattande 15 hp för att nå en examen. Detta är dock svårt att genomföra i praktiken. Det är alltså 
svårt att ha enhetliga behörighetskrav till en utbildning som sedan kräver olika saker när du väl är inne i 
utbildningen. Det skulle behövas två olika inriktningar och då skulle det bli fyra inriktningar enligt föreslagen 
modell med KPU 50 och KPU 100.  

Ämnen i KPU idag och förslag på förändringar 
KPU regleras som nämts i en särskild förordning SFS 2011:68637 och syftar till att komplettera tidigare tillägnade 
ämneskunskaper för att en ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) ska nås. Antas 
till KPU kan de som har studier i så kallade Allmänna och Vissa ämnen38. Endast yrkesämnen39 är utestängda från 
KPU.  
 

                                                
35 Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-2011326-om-behorighet-och_sfs-2011-326 
 
36Lokal examensbeskrivning 
http://www.student.umu.se/digitalAssets/162/162492_fs-3.1.5-620-15-mneslrarexamen-inr-grundskolans-k-7-9.pdf 
 
37 SFS 2011:686 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2011686-om-
kompletterande_sfs-2011-686 
38 SKOLFS 2017:1, Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:159) om vad som krävs för att en lärares kompetens 
ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan; 
https://www.skolverket.se/regelverk/skolfs/skolfs?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext
%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D3238 
39 SKOLFS 2012:4 Skolverkets föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne. 
https://www.skolverket.se/regelverk/skolfs/skolfs?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext
%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D2398 
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Allmänna ämnen är de så kallade vanliga skolämnena och de ämnen för vilka lärosäten har sökt examensrätt. Det 
är även för dessa som det i bilaga 4 till högskoleförordningen regleras vilka ämneskombinationer som är tillåtna. 
Vissa ämnena är ämnen som lärosäten inte behöver ansöka om examensrätt för men för vilka lärosätet kan utfärda 
ämneslärarexamen efter avslutade KPU-studier. Vissa ämnen regleras inte heller i bilaga 4. Ett visst ämne kan 
aldrig vara ett av de vanliga ämnena på ett nationellt program och inte heller ett yrkesämne.  Vissa ämnen har 
antingen ett ursprung i ett yrkesämne som blivit mer teoretiskt, eller sitt ursprung i akademiskt ämne som det i 
regel inte finns något utbildningsvetenskaplig forskning i. På programhemsidan finns en översikt40 över möjliga 
undervisningsämnen att antas till i KPU vid Umeå universitet samt krav i respektive ämne. I figur 11 nedan framgår 
om ämnet är ett så kallat allmänt ämne eller visst ämne. Vidare framgår vilka ämnen som ges inom respektive 
KPU-utbildning idag samt förslag på ämnen i en ny KPU 50 och 100.  
 

Ämne Allmänt 
ämne 

Visst 
ämne 

Ämne 
i åk 
7-9 

Ämne 
i Gy 

Ges inom ämnes-
lärarprogrammen 

KPU 50 KPU 150 Förslag i ny 
KPU 50 och 

100 
Bild x  x x x x x x 
Musik x  x  x x x x 
Slöjd, textil x  x  x x x x 
Slöjd, trä- och 
metall 

x  x  x x x x 

         
Mediekommunika
tion 

 x  x    x (Ny) 

Fotografisk bild  x  x    x (Ny) 
Digitalt skapande  x x x    x (Ny) 
         
Svenska x  x x x x x x 
Svenska som 
andra språk  

x  x x x x x x 

Engelska x  x x x    
Moderna språk 
(franska, spanska, 
tyska) 

x  x x x x x x 

Finska x  x x  x x x 
Samiska x  x x  x x x 
         
         
Geografi x  x x x  x x 
Historia x  x x x    
Religion x  x x x    
Samhällskunskap x  x x x  x x 
Företagsekonomi x  x    x x 
Juridik x  x    x x 
Pedagogik  x  x   x  
Psykologi  x  x   x  
Sociologi  x  x   x  
Hem-och 
konsument-
kunskap  
 

x  x  x x x x 

Idrott- och hälsa x  x x x    
Specialidrott  x  x   x x (Ny) 
         
Biologi x  x x x  x x 
Fysik x  x x x  x x 
Kemi x  x x x  x x 
Naturkunskap x   x x  x x 
Teknik x  x x   x x 
Matematik x  x x x  x x 
         
Programmering  x x x    x (Ny) 
Datalagring  x x x    x (Ny) 

Figur 11. Ämnen i KPU  
 
I tabellen finns även markerat om ämnet ges inom de reguljära ämneslärarprogrammen idag. KPU är inte idag 
öppen för sökande med ämnesstudier i engelska, historia, idrott- och hälsa eller religion och föreslås inte vara det 

                                                
40 Möjliga undervisningsämnen och ämneskrav https://www.umu.se/utbildning/program/kompletterande-pedagogisk-utbildning---
gymnasieskolan/mojliga_undervisningsamnen_och_amneskrav-for-antagning/ 
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i nära förestående tid. Umeå universitet vill hellre reservera platser för andra mindre attraktiva ämnen. Det finns 
dock inget hinder att nå en examen i något av de exkluderade ämnen som ämne 2 eller ämne 3.   

 
Förslag nya ämnen från ht 19 i KPU 50 och KPU 100 
För att anpassa KPU efter behov i skolan och efter efterfrågan från sökande föreslås att några ämnen läggs till 
som möjliga för behörighet till KPU. Dessa är markerade (Ny) i figuren ovan och beskrivs närmare här: 
 
-Specialidrott. Ämnet är idag ett visst ämne från att tidigare ha klassificerats som ett yrkesämne.  Det finns ett 
stort behov av utbildade lärare på landets alla nationella idrottsutbildningar och riksidrottsgymnasier. 
Umeå universitet är ett av de fyra riksidrottsuniversitet som har drivit frågan om att omklassificera ämnet. Ämnet 
kvarstår även som ett yrkesämne t o m 2019 så man  kan fram till dess kan fortsätta utbilda sig lärare i Specialidrott 
via yrkeslärarprogrammet. De sökande till KPU kommer att ha med sig studier från tränarprogrammet i huvudsak 
och studenter har redan hört av sig om möjlighet att studera till ämneslärare i specialidrott.  
 
-Programmering och Datalagring. Ämnet programmering ska införas i alla ämnen i grundskolan. Även om alla 
lärare i alla skolformer ska undervisa i programmering eller åtminstone undervisa i att läsa programmering så är 
det inte den programmeringen som lärares ska undervisa i gymnasieskolan. Här krävs djupare kunskaper och man 
bör undersöka hur ämnet är uppbyggt i gymnasieskolan. Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har 
utbildat i området it och lärande. Idag meddelar de att de välkomnar att man kan studera till gymnasielärare i t ex 
programmering och i datalagring och samarbetar gärna med institutionen för informatik  och institutionen för 
datavetenskap vilka är försiktigt positiva. De vill gärna i framtiden medverka i utbildningen, kan bedöma 
studenternas tidigare studier och kan i samarbete med skolor planera för handledning och eventuellt ta in 
kompetens för VFU-besök från erfarna handledare. 
 
-Mediekommunikation, Digitalt skapande och Fotografisk bild. Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildning 
välkomnar sökande med dessa ämnen till KPU i och med att man i dag kan studera ämnet bild men även ämnet 
bildfördjupning i en tvåämneskombination för gymnasieskolan. I ämnet undervisas kommunikation genom bild 
och text, rörlig bild och bildteori, grafisk design mm och man menar att man har kapacitet att ge ämnesdidaktik 
och genomföra VFU-besök för KPU-studenter som tillägnat sig ämnesstudierna på annat sätt.  
 

Inriktningar och urvalsgrupper 
För att underlätta för den sökande föreslås en begränsning av inriktningar till endast två. För att kunna ge sökande 
med viss ämnesbakgrund förtur till KPU diskuteras här också möjligheter att införa urvalsgrupper.  
 
Inriktningar 
Programmet föreslås som nämnts ha två inriktningar; en KPU 50 och en KPU 100 men ingen uppdelning föreslås 
göras mellan åk 7-9 och gymnasiet. Anledningarna är flera. Dels är det svårt för den sökande att själv bedöma sina 
tidigare studiemeriter. Dels blir en student med 90 hp i ett ämne automatiskt behörig för gymnasiet om ämnet 
också är ett gymnasieämne, samt vice versa under förutsättning av ämnet finns i den skolformen. Vid antagning 
inför ht 14 och ht 15 sökte studenterna till olika inriktningar beroende på om de hade med sig ett eller flera ämnen 
och utifrån de ville studera mot en examen med inriktning mot årskurs 7-9 eller mot gymnasiet. Det visade sig att 
de sökande hade svårt att prioritera rätt vid ansökan. En sökande som endast valt sökalternativ mot gymnasiet 
kunde i behörighetsgranskningen visa sig ha 90 hp i ämnet men inte de 120 hp som krävdes och bedömdes då 
obehörig. Om anmälan var stängd kunde inte den sökande anmäla sig till 7-9-alternativet och endast i de fall tid 
fanns kunde studenten få information om hur det låg till och att en sen anmälan eventuellt kunde vara möjlig.  
 
Från ht 16 infördes att man söker i ett endast ett ämne. Ändå finns det fyra olika inriktningar att söka till. När 
studenten är på plats vid programstart gör Lärarhögskolans kansli en fördjupad bedömning av meriter i övriga 
ämnen och dialog med studenten bestämmer vilken examen som ska nås, i vilka ämnen som studenten ska göra 
VFU i osv. Det har visat sig att även om en student antas i ett ämne har de ofta med sig meriter i ytterligare ämnen 
och kan nå examen i flera ämnen (om de uppfyller kraven för en examen på avancerad nivå beskrivet ovan) eller 
kan nå utökad behörighet. Därför har Umeå universitet hållit fast med den modellen under nu snart tre 
antagningsomgångar för KPU 50 och KPU 150, och två antagningsomgångar för KPU för forskarutbildade som 
har vårterminsstart. Tolv studenter av de 25 studenter som programregisterades på KPU 150 antagningsomgången 
ht 16 genomförde VFU i två ämnen. Ytterligare studenter bland de 25 kan nå utökad behörighet i fler ämnen hos 
Skolverket.  
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Urvalsgrupper 
Vid Umeå universitet tillämpas idag inte urvalsgrupper inom inriktningarna. En diskussion om införande av 
urvalsgrupper till KPU har förts så väl inom kansliet för Lärarhögskolan och med rådet för ämneslärarprogrammet 
och KPU och i dialog med Studentcentrums antagningsenhet. Erfarenheter från andra lärosäten har också 
inhämtats. Vid Umeå universitet har man bedömts behörig om man uppfyller ämneskraven i ett ämne under 
förutsättning att man uppfyller övriga krav för grundläggande och särskild behörighet. Dessa har getts samma 
meritvärde och gått till urval. Lottning har skett vid konkurrens om platser vilket varit fallet de senaste åren.  
 
Exempel från andra lärosäten 
Vid Stockholms universitet41 rangordnas de sökande utifrån inriktningen på ämnesstudierna i kombination med 
antal högskolepoäng. Behörighet i flera ämnen ger högre poäng. Tillgång till VFU-platser påverkar antagningen 
och sökande med forskarexamen prioriteras högre än sökande utan forskarexamen. Vid Karlstads universitet42 
prioriterar man sökande med flera ämnen och ämnen inom naturvetenskap och teknik högre än sökande inom 
andra ämnen enligt ett visst system. Vid Uppsala universitet43 rangordnas de sökande utifrån inriktningen på 
ämnesstudierna i kombination med antal högskolepoäng.  
 
Skäl till att införa urvalsgrupper 
Det finns huvudsakligen tre skäl till att införa urvalsgrupper utifrån ämne vid antagning till KPU. Ett skäl är att 
kunna prioritera bristämnen. Det är dock svårt att på ett välgrundat sätt säga vilka ämnen som är bristämnen i 
skolan. Lärarbristen är mycket stor nationellt och det råder brist inom så gott som alla ämnen. Dessutom kan en 
lärare som antas till KPU i ett ämne ha ytterligare ämnesstudier i ämnen som efter uttagen examen leda till utökad 
behörighet med eller utan ytterligare kompletteringar. Det man dock kan säga med säkerhet är att det idag utbildas 
mycket få lärare i moderna språk inom ämneslärarprogrammet. Samiska som är ett minoritetsspråk bör särskilt 
beaktas.  
 
Ett annat skäl är att kunna prioritera studenter som är behöriga i flera ämnen före andra. Flera andra lärosäten har 
prioriterat behöriga sökande i fler än ett ämne högre vid en konkurrenssituation än sökande med endast ett ämne. 
Exempel på detta är att den som söker mot gymnasiet och har 120 hp i ett skolämne och 90 hp i ytterligare ett 
ämne får högre meritvärde än den som endast har 120 hp i ett skolämne. På motsvarande sätt rankas den som söker 
mot årskurs 7-9 och som har 90 hp i ett skolämne samt två ämnen till om 45 hp vardera högre än den som endast 
har 90 hp i ett ämne och 60 hp i ett annat, som i sin tur rankas högre än den som endast har 90 hp i ett ämne. Ett 
tredje skäl är att underlätta planeringen för institutioner som ger ämnesdidaktik inklusive metodik då de vet att det 
återkommande ska ge  undervisning för en viss studentgrupp. Frågan man bör överväga är om man ska ge sökande 
med fler ämnen högre meritvärde och/eller om man ska införa urvalsgrupper av ämnen med ett begränsat antal 
platser.  
 
Utredningen föreslår att Umeå universitet fortsätter att anta till KPU i ett ämne. En fördel med detta är att Umeå 
universitet prioriterar sökande som faktiskt vill bli lärare i ett särskilt ämne och att det ses som ett sätt att bidra till 
kompetensförsörjningen. Vid konkurrenssituation om platserna kommer ändå avklarade högskolepoäng upp till 
165 hp vara avgörande för meritvärdering. Utredningen föreslår att inför ht 19 inte tillämpa urvalsgrupper med 
avseende på prioriterade ämnen utan att detta utreds vidare inför ht 20. Vilka som är de prioriterade ämnen bör 
utvärderas kontinuerligt så att andra urvalsgrupperna och antal platser inom varje urvalsgrupp blir välanpassat. 
 
 

Didaktik, generell ämnesdidaktik, specifik ämnesdidaktik samt 
metodik 
På olika sätt ska KPU-studenten skolas för sitt framtida yrke. Det som hela tiden efterfrågas mer av i deras 
programutvärderingar är mer om didaktik inklusive metodik. Eftersom KPU tar emot studenter med olika 
ämnesbakgrund måste man hantera detta så klokt som möjligt. I KPU-utbildningen får man initialt ge grunderna i 

                                                
41 KPU vid Stockholms universitet (naturvetenskapliga ämnen, teknik och matematik), institutionen för matematik och naturvetenskap 
 https://www.mnd.su.se/utbildning/program-kurser/program/kompletterande-pedagogisk-utbildning 
42 KPU vid Karlstads universitet. Förteckning över ämnen i KPU och urval,  https://www.kau.se/files/2017-
09/%C3%84mnen%20kpu%2020170911.pdf 
43 KPU vid Uppsala universitet http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pInr=GYMN&pKod=UKL2Y 
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didaktik inklusive metodik tillämpligt för alla ämnen. Utöver det får man ge undervisning i generell ämnesdidaktik 
inklusive metodik för de ämnen som är besläktade t ex ämnen inom naturvetenskapen, ämnen inom 
samhällsvetenskaperna osv. Om möjligt får man sträva efter att ge specifik ämnesdidaktik inklusive metodik för 
respektive KPU-students ämne. Om detta inte är möjligt får man i planerande av VFU-plats tillse att studenten får 
göra VFU i en så rik miljö som möjligt. Det blir återigen det tidigare nämnda samarbetet med skolhuvudman som 
blir betydelsefullt för att studenten ska få de kunskaper som examensordningen kräver. Ämnesdidaktiska kurser 
finns och ska finnas i KPU.  
 
Ibland kan det nämligen vara så att den didaktiska och i synnerhet metodiska utvecklingen i ämnet ligger i framkant 
i skolorna där ämnet undervisas. Det kan förstås gälla alla ämnen där erfarna och skickliga lärare banar väg och 
ofta i tidigare nämnda vissa ämnen t ex dataämnen och mediaämnen där lärare (ibland utan behörighet) rekryteras 
från exempelvis företag för att undervisa i skolan. De kan ämnet och måste utveckla sätt att undervisa. Utredningen 
föreslår som nämnts att öppna KPU för dessa ämnen. Detta för att elever i dessa ämnen också ska undervisas av 
behöriga lärare. En examen och en legitimation betyder mer än bara behörighet i ämnet för läraren utan även ökade 
karriärmöjligheter, högre lön, möjlighet att studera via Lärarlyftet och mot högre examina. 
 
I förordningen som reglerar KPU framgår att alla ämnen i gymnasieskolan kan hanteras förutom yrkesämnen. Man 
kan alltså utfärda examen i alla ämnen allmänna och vissa ämnen. Intentionen med KPU är som nämnts att 
säkerställa lärarkompetens i skolan i de ämnen som inte de reguljära programutbildningarna skulle utbilda för. I 
förarbetet44 till examensordningen som reglerar dagens lärarexamina skriver man att KPU bör vara vägen för att 
tillgodose behovet av lärare i mindre och ovanliga ämnen för vilka det inte finns reguljära ämneslärarutbildningar. 
Krav på ämnesdidaktik fanns i den första förordningstexten från 2011 och diskussioner fördes om hur och var 
undervisning i ämnesdidaktik skulle ges, på lärosätet eller på skolorna.  
 
Få lärosäten har öppnat upp KPU för små och ovanliga ämnen. Som ett svar på lärosätenas obenägenhet till att 
anta studenter i andra ämnen än de redan hade examensrätt för gjordes en förordningsförändring gällande från den 
1 januari 201545 vilken tog bort ordet ämnesdidaktik ur KPU-förordningen. Ämnesdidaktiken inklusive metodiken 
skulle läras ut och övas under VFU i stället.  
 
Flera andra lärosäten har precis som Umeå universitet i nuvarande KPU 50 dock valt att behålla ämnesdidaktik i 
sina utbildningar. Man anser att studenterna inom programmen ofta har mycket goda ämneskunskaper men 
svårigheter att transformera dessa kunskaper så att de anpassas till undervisning i skolan. I KPU 50 ges sedan 
starten ämnesdidaktik inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. För att säkerställa kvaliteten i KPU 150 och i 
KPU för forskarutbildade ville Lärarhögskolans ledning samt programrådet för ämneslärarprogrammet och KPU, 
införa en kurs i ämnesdidaktik i den utbildningsvetenskapliga kärnan i dessa två utbildningar. Så gjordes också 
inför vt 18 och den dåvarande kursen Vetenskap och kunskap, 7,5 hp, utgick. 
 
Utredningen föreslår att man använder hela universitetets kompetens och skolornas för att ges så god undervisning 
som möjligt till KPU-studenterna i didaktik, generell ämnesdidaktik och specifik ämnesdidaktik inkluderat 
metodik, se figur 9 ovan om förslag på innehåll i kurserna. 
 

Administrativ stödresurs 
Som eventuellt har framgått av det ovanstående skrivna är regelverk kring KPU-utbildningarna komplicerade. 
Eftersom utbildningen föreslås att ges på ett och halvt år eller tre år är det viktigt att studenten upplever att det 
finns en genomtänkt idé från start till mål.  
 

Administrativt stöd till kursgivande institutioner 
Lärarhögskolans kansli eller särskilt avdelad resurs (från LH) vid någon institution föreslås ansvara för 
-Kursträffsplanering för ”inneveckor” i dialog med kursgivande institutioner 
-Behörighetsgranskningar inför VFU-kurser och examensarbete 
-Organisation av ämnesdidaktisk och metodisk undervisning. 
                                                
44  2009/10:89, Bäst i klassen – en ny lärarutbildning, 2009/10:89, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/bast-i-
klassen---en-ny-lararutbildning_GX0389 
45 SFS 2014:1070, Förordning om ändring i förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till 
ämneslärarexamen; https://www.lagboken.se/dokument/Andrings-SFS/2147319/SFS-2014_1070-Forordning-om-andring-i-forordningen-
2011_686-om-kompletterande-pedagogisk-utbildnin?pageid=213728 
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-Organisation av VFU-besök 
-Organisation av examensarbeteshandledning 
 

Administrativt stöd till studenter inför, under och efter KPU 
Året runt hör studenter av sig för att få vägledning inför att söka till KPU, för att förstå de olika behörighetskraven 
till inriktningarna, få veta vad de ska komplettera med och om det kan vara så att reguljära programmet eller VAL 
är en bättre väg. Till detta kommer även att studenter frågar efter möjligheter till att bli lärare i fler än ett ämne 
och problematiken om det självständiga arbetet på rätt nivå. Det är svårt för den sökande att prioritera rätt 
utbildning. Det är svårt med tydlighet för den sökande om olika behörighetskrav, vilka ämnen som ges inom 
respektive variant, eller om samma ämne ges inom flera inriktningar. Det är svårt att att byta mellan programmen 
t ex från KPU 50 till KPU 150. När KPU för forskarutbildade tillkom vt 17 som en femårig satsning blev 
belastningen ännu större. Därför föreslås att Lärarhögskolan stärks upp med organisatoriskt och studievägledande 
stöd på permanent basis. Inför ht 17 behörighetsgranskades ca 550 studenter till de fyra KPU-inriktningarna. Just 
nu pågår behörighetsgranskning av ungefär lika många inför studiestart ht 18. Störst söktryck är det på KPU 150 
med inriktning mot gymnasiet till vilken det är över 200 studenter som sökt Umeå universitet som prio 1 ned till 
prio 15. Eftersom alla ska behörighetsgranskas, även de som sökt Umeå universitet som ett lägre prioriterat 
alternativ, är arbetet mycket krävande och många instanser är inblandade. Lärarhögskolans kansli har ett tätt 
samarbete med Studentcentrums Antagning och med ämneskoordinatorer. I största möjliga mån erkänns 
bedömning som ett annat lärosäte redan har gjort  om de ligger före i sin granskningsprocess. Eftersom 
utbildningarna sett olika ut och framför allt haft olika behörighetskrav samt varit öppna för olika ämnen så är 
studievägledningen en utmaning.  
 

Fler vägar mot ämneslärarexamen 
För att ge en mer fullständig bild presenteras här nedan andra vägar till läraryrket. Detta har inte ingått i 
utredningsuppdraget men eftersom jämförelser har skett med andra vägar mot examen, får denna avdelning 
finnas med. 
 

KPU för forskarutbildade är ett tidsbegränsat uppdrag 
Fyra lärosäten har fått i uppdrag att ge en KPU-utbildning under tolv månader vilket innebär ungefär 125 
procents takt, för att nå ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet. Umeå universitet har 
uppdraget att nationellt samordna projektet. KPU för forskarutbildade regleras i en egen förordning som 
återfinns på den nationella webbplatsen46. Här återfinns också den förordning som reglerar bidraget som 
studenterna kan erhålla under studierna. Bidraget är 25 000 kr i månaden och har gjort att utbildningen har sju 
förstahandssökande per plats vid Umeå universitet och det ser ungefär likadant ut vid Stockholms 
universitet/kungliga tekniska högskolan samt vid Karlstads universitet. KPU för forskarutbildade är öppen för 
sökande i först och främst naturvetenskapliga ämnen, matematik och teknik. Här har sökande med dessa ämnen 
prioriterats högre än sökande i moderna språk och minoritetsspråk, som i sin tur har prioriterats högre än övriga 
sökande. Vid Umeå universitet har platserna fyllts med den första gruppen. 

 
VAL kan även innefatta ämnesstudier 
VAL, vidareutbildningen av lärare, är ett utbildningsuppdrag från regeringen som syftar till att öka andelen lärare 
med behörighetsgivande examen47. Även om KPU och VAL kan te sig som liknade utbildningar regleras de av 
olika förordningar och har en del olikheter. Den största skillnaden mellan VAL och KPU är att VAL-studenten 
ska vara verksam som lärare eller förskollärare. En annan är att VAL-studenten kan studera 120 hp inom VAL. 
Den tredje stora skillnaden är att den studerande inom VAL kan studera kurser i sitt eller sina ämnen förutom 
utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Därför är handläggningen och 
behörighetsbedömningen ännu mer komplex än för KPU. Regeringen avsätter årligen särskilda medel för att 
lärosäten i VAL ska bedöma tidigare meriter och ta fram individuella studieplaner. 
 
Många som söker VAL är återvändare till skolan och läraryrket och med oavslutade lärarutbildningar eller 
förskollärarutbildningar. Det VAL-handläggarna gör är att de tar ett helhetsgrepp över studieplanerandet så att den 
sökande själv inte behöver kontakta en rad olika institutioner och fråga om kompletteringar på ofta nedlagda kurser 

                                                
46 KPU för forskarutbildade, nationell webbplats. http://www.lh.umu.se/utbildning/program/kpu-for-forskarutbildade/ 
 
47 VAL, nationell webbplats, http://www.lh.umu.se/utbildning/fortbildning-for-larare/valprojektet 
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eller moment inom en rad olika områden. Umeå universitet tar emot många sökande till VAL från exempelvis 
Mittuniversitetet och Luleå tekniska universitets lärarutbildningar. Dessa lärosäten ingår inte VAL utan hänvisar 
till Umeå universitet för att hjälpa en avhoppad lärarstudent mot examen. Även Umeå universitets 
studievägledning på central nivå och institutionsnivå har mycket begränsad kapacitet att göra individuella 
studieplaner för sina tidigare lärarstuderande så VAL blir en hjälp för att organisera en brokig studiebakgrund även 
lokalt. Ett exempel på varierad studieplanerande är att en student inom VAL kan behöva läsa en enda kurs t ex ett 
examensarbete, 15 hp medan en annan behöver komplettera med både ämnesstudier och delar ur den 
utbildningsvetenskapliga kärnan eller motsvarande. 
 
Det är dessutom svårt att inom lärosätets takbelopp utverka fristående platser på kurser. Det är både svårt 
ekonomiskt och det är svårt att planera kursutbudet i förväg då var och en av studenterna har olika behov av 
kompletteringar. Om den sökande antas i VAL kan projektet köpa platser på kurs och på så sätt inte belasta 
lärosätets anslagsmedel.  Genom att VAL kan köpa kursplats av institutionerna för en aktuell kurs så belastas inte 
anslagsmedlen. VAL har upparbetat en kunskap och kapacitet att lägga individuella planer och känner även i regel 
till de lärarutbildningar som givits vid våra respektive grannlärosäten.  
  
Andra sökande till VAL har aldrig påbörjat lärarstudier men har andra utbildningar, delar av utbildningar eller 
påbyggbara kurser. Om den sökandes studieplan omfattar mer än 120 hp får den sökande ett så kallat vägledande 
avslag. Det kan ge besked om vilken väg som är bäst i det enskilda fallet. För vissa är det bättre att söka en reguljär 
lärarutbildning, för andra är det bättre att studera sitt ämne via fristående kursutbud för att ansöka till VAL i ett 
senare skede. och att tiden för. En student kan alltså nå en äldre examen eller en examen enligt 2011 års 
examensordning dvs dagens examina om det är den bästa vägen. Bristen på fristående kursplatser är ett problem 
för all vidareutbildning av lärare.  
 
Umeå universitet har uppdraget som nationell samordnare och samarbetar med Göteborgs universitet, Karlstads 
universitet, Linköpings universitet, Stockholms universitet, Malmö universitet, Högskolan Dalarna och 
Jönköping University. Ersättningen per helårsstudent för 2018 uppgår till 85 520 kronor. Projektet är förlängt till 
2030 och ledningsgruppen för VAL har välkomnat förlängningen av projektet då man ser fortsatt mycket stort 
behov av möjligheter till studier för obehöriga lärare som redan är verksamma i skola eller i förskola. 
Genomströmningen i VAL är idag över 50 procent, det vill säga att mer än hälften av de som antas till studier i 
VAL når en examen.  
 

ULV är vägen för de med utländsk lärarexamen 
För de som har en utländsk lärarexamen kan ULV vara rätt väg. ULV står för utländska lärares vidareutbildning48. 
Den sökande får precis om inom VAL, en individuell studieplan. Den som har en avklarad lärarutbildning från 
annat land kan söka till Skolverket om legitimation. Om bedömningen blir att inte legitimation kan ges kan sökande 
få en kompletteringsanvisning. Då kan studier inom ULV bli aktuellt. Den studerande inom ULV behöver alltså 
inte nå en lärarexamen utan kan vid behov komplettera sin tidigare utbildning. Andra behöver studera fram till en 
lärarexamen. En skillnad jämfört med VAL är att en ULV-student inte behöver vara verksam som lärare under 
studierna men då kan praktik ingå i studierna. Den individuella studieplaneringen är lika komplex som för VAL-
studenter. På samma sätt som för VAL finns särskilda medel för detta. Vid Umeå universitet har vi endast ett 
trettiotal lärare i studier inom ULV. Siffrorna är mycket högre längre söderut. Den utbildningsvetenskapliga 
kärnan inom VAL och ULV är densamma. Liksom inom VAL kan man inom ULV maximalt studera 120 hp. Krav 
på grundläggande behörighet i svenska finns. Stockholms universitet är nationell samordnare för ULV och 
samarbetar med fem andra Umeå universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet, 
Örebro universitet samt Högskolan Dalarna. 
 
Snabbspår till lärare – en förutbildning 
Snabbspår till lärare är en introduktionsutbildning för nyanlända med lärarbakgrund49. Utbildningen omfattar på 
26 veckor som sedan byggs på med kompletterande lärarstudier inom t ex ULV eller VAL eller leder till 
lärarlegitimation. Snabbspåret leder alltså inte fram till en lärarexamen utan är ett sätt att genom ett samarbete 
mellan arbetsförmedlingen och ULV-lärosäten att tidigt identifiera nyanlända till Sverige med lärarbakgrund. I 
Snabbspåret får de kunskaper om det svenska skolsystemet och gör även praktik. En del får då fortsatt tjänstgöring 
i skolan. Under utbildningens gång görs en kartläggning deltagarnas utbildning och yrkeserfarenhet som lärare 
Vägen till lärar- eller förskollärarlegitimation kan variera stort beroende på tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. 

                                                
48 ULV, nationell webbplats, https://www.su.se/lararutbildningar/l%C3%A4rare/utl%C3%A4ndska-l%C3%A4rares-vidareutbildning-ulv 
49 Snabbspår till lärare vid Umeå univeristet http://www.lh.umu.se/utbildning/fortbildning-for-larare/snabbsparet/ 
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Ofta har studenten behov att komplettera sin svenska till grundläggande behörighet innan fortsatta studier i VAL 
eller ULV tar vid. Snabbspåret samordnas nationellt av Stockholms universitet50 
 

Behov av ytterligare utredning 
Möjligheterna att tillskapa kompletteringspaket för att nå grundlärarexamen med inriktning mot årskurs F-3 och 
4-6 och för förskolan bör utredas vidare. Det bästa vore om det tillkom en förordning som reglerar detta, en KPU 
för grundlärarexamen och en för förskollärarexamen. I brist på detta bör universitet sätta samman kurser på 50 
procents takt som bygger vidare på förskollärarexamen. På motsvarande sätt bör ett kompletteringspaket tas fram 
för grundlärare eller personer med äldre utbildningar avsedda för åk F-3 och 4-6 som önskar komplettera mot en 
förskollärarexamen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
50 Snabbspåret, nationell webbplats, https://www.su.se/lararutbildningar/lärare/snabbspåret-för-nyanlända-lärare 
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Utredning om kompletterande pedagogisk utbildning vid Umeå universitet 
 
Bakgrund 
Den kompletterande pedagogiska utbildningen 90 hp kan läsas av studerande som tidigare läst 
ämneskurser i tillräcklig mängd för att ta ut ämneslärarexamen mot årskurs 7-9 eller 
gymnasiet. Särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning har den som har 
ämneskunskaper motsvarande 90 hp (ämneslärarexamen med inriktning mot grundskolan åk 
7-9) alternativt 120 hp (ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan). Vid Umeå 
universitet finns för närvarande tre varianter av den kompletterande pedagogiska 
utbildningen: 
 

- en kompletterande pedagogisk utbildning på halvfart. Behörig att söka är den som har 
läst minst 120 hp i ett relevant skolämne, 

- en kompletterande pedagogisk utbildning med förhöjd studietakt (höstterminsstart). 
Behörig att söka är den som har högskolestudier motsvarande 240 hp inklusive ett 
självständigt arbete/examensarbete om minst 15 hp på kandidatnivå och minst 120 hp i 
ett relevant skolämne, 

- en kompletterande pedagogisk utbildning med förhöjd studietakt för studerande som 
har en forskarexamen inom matematik eller naturvetenskapliga ämnen 
(vårterminsstart).  Studerande som antas till denna utbildning läser med 
utbildningsbidrag. 

 
För utförligare information om möjliga undervisningsämnen för respektive variant av den 
kompletterande pedagogiska utbildningen se: 
https://www.umu.se/utbildning/program/kompletterande-pedagogisk-utbildning---
gymnasieskolan/mojliga_undervisningsamnen_och_amneskrav-for-antagning/. 
 
Söktrycket till de kompletterande pedagogiska utbildningarna är fortsatt stabilt och lärosätet 
fyller sina platser. Särskilt högt är söktrycket till den kompletterande pedagogiska 
utbildningen med förhöjd studietakt för studerande med en forskarexamen, som utgör del av 
en särskild statlig satsning 2016-2020 tillsammans med tre andra lärosäten (Karlstads 
universitet, Stockholms universitet och KTH).  
 
Lärarhögskolans styrelse har av följande skäl beslutat att utreda huruvida lärosätet ska erbjuda 
en kompletterande pedagogisk utbildning på helfart antingen som ytterligare en KPU-variant 
eller som ersättare av någon av de nu befintliga varianterna: 
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• de kompletterande pedagogiska utbildningarna har ett relativt gott söktryck i 
jämförelse med det reguljära ämneslärarprogrammet. På grund av den lärarbrist som 
råder bör det undersökas om ytterligare en variant av den kompletterande utbildningen 
skulle öppna möjligheter för fler att utbilda sig till ämneslärare vid Umeå universitet, 

• Umeå universitet är riksidrottsuniversitet. Ett sådant universitet ska kunna erbjuda 
lärarutbildning i specialidrott. För denna grupp studerande skulle en helfartsutbildning 
med behörighet 180 hp vara det bästa alternativet, 

• studietakten är intensiv inom den kompletterande pedagogiska utbildningen med 
förhöjd studietakt. Många studerande som är antagna till denna variant har svårigheter 
med det höga tempot, vilket leder till att utbildningen tar längre tid (mer än tolv 
månader). En kompletterande pedagogisk utbildning på helfart skulle kunna vara ett 
bättre alternativ för vissa studentgrupper. 

 
Utredningsdirektiv 
I uppdraget ingår att utreda huruvida en kompletterande pedagogisk utbildning med helfarts 
studietakt ska inrättas vid Umeå universitet. Utredningen ska dock ta ett helhetsgrepp på 
nuvarande utbud inom KPU, så att det framtida utbudet av kompletterande pedagogisk 
utbildning är så strategiskt som möjligt.  
 
Följande aspekter ska beaktas i utredningsarbetet: 
  

• huvurvida Umeå universitet i framtiden ska ha fyra varianter av den kompletterande 
pedagogiska utbildningen eller om någon av varianterna (dock inte den för 
forskarstuderande som utgör del av en särskild statlig satsning) ska utgå till förmån för 
den kompletterande pedagogiska utbildningen på helfart, 

• vilken av dagens varianter av den kompletterande pedagogiska utbildningen – 
antingen halvfartsvarianten eller den med förhöjd studietakt – som kan utgöra grund 
för en kompletterande pedagogisk utbildning på helfart, 

• distansupplägg på en eventuell ny KPU på helfart samt i befintliga utbildningar, 
• behörighet för studerande med en bakgrund inom specialidrott, 
• vilket behörighetskrav som ska gälla för en eventuell framtida KPU på helfart samt 

om förändringar behöver göras i detta avseende för övriga varianter, 
• vilka ämnen som ska lysas ut i en eventuell framtida KPU på helfart samt om 

förändringar i detta avseende behöver göras för övriga varianter, 
• huruvida höstterminsstart eller vårterminsstart är att föredra för respektive variant av 

kompletterande pedagogisk utbildning. 
 
Beredning 
Ärendet bereds av Lärarhögskolans kansli genom en särskilt utsedd utredare. Utredningen 
bedrivs i dialog med programrådet för ämneslärarprogrammet inklusive den kompletterande 
pedagogiska utbildningen samt med medverkande institutioner i den nuvarande 
kompletterande pedagogiska utbildningen. Dialoger ska även föras med Idrottshögskolan 
avseende utbildning av lärare i specialidrott. 
 
Tidsplan 
Våren 2018 utredning. 
April 2018: Beslut om kursuppdrag för eventuell ny variant av kompletterande pedagogisk 
utbildning. 
Hösten 2019 (tidigast) Start av eventuell ny variant. 
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Utredning om kompletterande pedagogisk utbildning vid 
Umeå universitet 

Bakgrund 
Den kompletterande pedagogiska utbildningen 90 hp kan läsas av studerande som tidigare läst 

ämneskurser i tillräcklig mängd för att ta ut ämneslärarexamen mot årskurs 7-9 eller gymnasiet. 

Särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning har den som har ämneskunskaper 

motsvarande 90 hp (ämneslärarexamen med inriktning mot grundskolan åk 7-9) alternativt 120 

hp (ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan). Vid Umeå universitet finns för 

närvarande tre varianter av den kompletterande pedagogiska utbildningen: 

 

- en kompletterande pedagogisk utbildning på halvfart. Behörig att söka är den som har läst 

minst 120 hp i ett relevant skolämne, 

- en kompletterande pedagogisk utbildning med förhöjd studietakt (höstterminsstart). 

Behörig att söka är den som har högskolestudier motsvarande 240 hp inklusive ett 

självständigt arbete/examensarbete om minst 15 hp på kandidatnivå och minst 120 hp i ett 

relevant skolämne, 

- en kompletterande pedagogisk utbildning med förhöjd studietakt för studerande som har 

en forskarexamen inom matematik eller naturvetenskapliga ämnen (vårterminsstart).  

Studerande som antas till denna utbildning läser med utbildningsbidrag. 

 

För utförligare information om möjliga undervisningsämnen för respektive variant av den 

kompletterande pedagogiska utbildningen se: 

https://www.umu.se/utbildning/program/kompletterande-pedagogisk-utbildning---

gymnasieskolan/mojliga_undervisningsamnen_och_amneskrav-for-antagning/. 

 

Söktrycket till de kompletterande pedagogiska utbildningarna är fortsatt stabilt och lärosätet fyller 

sina platser. Särskilt högt är söktrycket till den kompletterande pedagogiska utbildningen med 

förhöjd studietakt för studerande med en forskarexamen, som utgör del av en särskild statlig 

satsning 2016-2020 tillsammans med tre andra lärosäten (Karlstads universitet, Stockholms 

universitet och KTH).  

 

Lärarhögskolans styrelse har av följande skäl beslutat att utreda huruvida lärosätet ska erbjuda en 

kompletterande pedagogisk utbildning på helfart antingen som ytterligare en KPU-variant eller 

som ersättare av någon av de nu befintliga varianterna: 

 

 de kompletterande pedagogiska utbildningarna har ett relativt gott söktryck i jämförelse 

med det reguljära ämneslärarprogrammet. På grund av den lärarbrist som råder bör det 

undersökas om ytterligare en variant av den kompletterande utbildningen skulle öppna 

möjligheter för fler att utbilda sig till ämneslärare vid Umeå universitet, 

 Umeå universitet är riksidrottsuniversitet. Ett sådant universitet ska kunna erbjuda 

lärarutbildning i specialidrott. För denna grupp studerande skulle en helfartsutbildning 

med behörighet 180 hp vara det bästa alternativet, 

 studietakten är intensiv inom den kompletterande pedagogiska utbildningen med förhöjd 

studietakt. Många studerande som är antagna till denna variant har svårigheter med det 

höga tempot, vilket leder till att utbildningen tar längre tid (mer än tolv månader). En 

https://www.umu.se/utbildning/program/kompletterande-pedagogisk-utbildning---gymnasieskolan/mojliga_undervisningsamnen_och_amneskrav-for-antagning/
https://www.umu.se/utbildning/program/kompletterande-pedagogisk-utbildning---gymnasieskolan/mojliga_undervisningsamnen_och_amneskrav-for-antagning/
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kompletterande pedagogisk utbildning på helfart skulle kunna vara ett bättre alternativ för 

vissa studentgrupper. 

Utredningsdirektiv 
I uppdraget ingår att utreda huruvida en kompletterande pedagogisk utbildning med helfarts 

studietakt ska inrättas vid Umeå universitet. Utredningen ska dock ta ett helhetsgrepp på 

nuvarande utbud inom KPU, så att det framtida utbudet av kompletterande pedagogisk utbildning 

är så strategiskt som möjligt.  

 

Följande aspekter ska beaktas i utredningsarbetet: 

  

 huvurvida Umeå universitet i framtiden ska ha fyra varianter av den kompletterande 

pedagogiska utbildningen eller om någon av varianterna (dock inte den för 

forskarstuderande som utgör del av en särskild statlig satsning) ska utgå till förmån för 

den kompletterande pedagogiska utbildningen på helfart, 

 vilken av dagens varianter av den kompletterande pedagogiska utbildningen – antingen 

halvfartsvarianten eller den med förhöjd studietakt – som kan utgöra grund för en 

kompletterande pedagogisk utbildning på helfart, 

 distansupplägg på en eventuell ny KPU på helfart samt i befintliga utbildningar, 

 behörighet för studerande med en bakgrund inom specialidrott, 

 vilket behörighetskrav som ska gälla för en eventuell framtida KPU på helfart samt om 

förändringar behöver göras i detta avseende för övriga varianter, 

 vilka ämnen som ska lysas ut i en eventuell framtida KPU på helfart samt om förändringar 

i detta avseende behöver göras för övriga varianter, 

 huruvida höstterminsstart eller vårterminsstart är att föredra för respektive variant av 

kompletterande pedagogisk utbildning. 

Beredning 
Ärendet bereds av Lärarhögskolans kansli genom en särskilt utsedd utredare. Utredningen bedrivs 

i dialog med programrådet för ämneslärarprogrammet inklusive den kompletterande pedagogiska 

utbildningen samt med medverkande institutioner i den nuvarande kompletterande pedagogiska 

utbildningen. Dialoger ska även föras med Idrottshögskolan avseende utbildning av lärare i 

specialidrott. 

Tidsplan 
Våren 2018 utredning. 

April 2018: Beslut om kursuppdrag för eventuell ny variant av kompletterande pedagogisk 

utbildning. 

Hösten 2019 (tidigast) Start av eventuell ny variant. 
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Beslut om fristående kursutbud samt sommarkurser vid 
Lärarhögskolan för år 2019 

Förslag till beslut 

Styrelsen för Lärarhögskolan föreslås besluta: 

 att fastställa det sammanställda äskade kursutbudet från beredande institutioner gällande 

fristående kursutbud samt sommarkurser för 2019. 

 

Bakgrund 

Förslaget baseras på bedömning av: 

 att äskade kurser stämmer överens med Lärarhögskolans fastställda kriterier, samt 

 hur många av de äskade kurserna som ryms inom utbildningsramen för 2019.  

Lärarhögskolans styrelse tog 2018-04-05 beslut om nya kriterier för fristående kurser och prioritering 

av dessa, i händelse av att utbildningsramen inte medger beviljande av samtliga. Institutionerna har 

lämnat in sina äskanden av fristående kurser och sommarkurser och bedömning av deras 

kategoriseringar av kurserna har gjorts på kansliet och av ledningen.  

De justeringar som gjorts är att en kurs som äskats av institutionen för kostvetenskap samt sju kurser 

som äskats av estetiska institutionen flyttats från kategori 4 till kategori 2 med motiveringen att de är 

fortbildningskurser på avancerad nivå inom ett huvudområde. 

Uppskattningen av antalet HST som ryms inom Lärarhögskolans utbildningsram 2019 görs i tre steg. 

För det första görs en uppskattning av antalet HST som de studenter som redan finns inne i 

utbildningssystemet per 2018-12-31 genererar, för det andra antal HST som programnybörjarna under 

2019 genererar (beslut om denna dimensionering togs på Lärarhögskolans styrelsemöte 2018-04-05) 

och för det tredje HST som fristående kurser och sommarkurser under 2019 genererar. 

Utgångspunkten för dimensioneringen är utfallssiffror från 2017 och den genomsnittliga prislappen 

var då 73,5 tkr samt Umeå universitets senaste budgetförslag för 2019. Lärarhögskolans preliminära 

anslag för 2019 uppgår där till 161,5 mnkr. 

De studenter som bedöms finnas inne i systemet 2018-12-31 motsvarar 1 432 HST och med en 

genomsnittlig prislapp på 73,5 tkr blir kostnaden under 2019 cirka 105 mnkr. Antal programnybörjare 

under 2019 motsvarar 390 HST och en kostnad på 29 mnkr. Kvar av utbildningsramen till fristående 

kursutbudet är 27,5 mnkr (161,5 mnkr -105 mnkr -29 mnkr) eller 373 HST. 

Vid slutavräkningen 2017 hade 80 procent av institutionernas äskanden blivit av. Om samma 

förhållande gäller 2018 kan fristående kursutbudet omfatta cirka 466 HST (373/0,80). 

Institutionernas äskande motsvarade 474 HST för fristående kurser och 40 HST för sommarkurser 

(totalt 514 HST), se bilaga 43 B. Trots att detta sammantaget är 48 HST över det beräknade som ryms 

inom ramen föreslås att alla beviljas. Motiveringen är att osäkerheten i parametrarna som används i 

uträkningarna är stor. Andelen kurser som förväntas bli av (80%) är en förhållandevis hög andel och 

den genomsnittliga prislappen på 73,5 tkr är också förhållandevis hög.  
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Beredning 

Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli och ledning. 

 

Föredragande 

Boa Drammeh 

 

Bilagor 

 Äskande fristående kurser 2019, bilaga 43 B. 

 Principer för Lärarhögskolans fristående kursutbud 2019, bilaga 43 C 

 

Expedieras till 

Anna Nordström, Agnetha Simm, berörda institutioner 



43B Sammanställning Frist kurser - äskat 2019 Bilaga

Kategori

(1-5)

Kurskod

6***** Benämning Poäng Program A-D Kommentar 2019 vt/ht

Distrubitions-

form Studietakt Kursansvarig Institution

Utbomr

Summa av 

Antal 

studenter

Summa 

av HST

0 6PE206 Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning 3,5

Handledarutbildning VFU

Beställd av LH ht Distans 25% Naturvetenskapernas och matematikens didaktik NA 40 2,333

0 6PE206 Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning 3,5

Handledarutbildning VFU

Beställd av LH vt Distans 25% Naturvetenskapernas och matematikens didaktik NA 40 2,333

0 6PE208 Handledarutbildning för VFU-handledare, handledningssamtal 4 Handledarutbildning VFU
Beställd av LH ht Distans 25% Tillämpad utbildningsvetenskap SA 40 2,667

0 6PE208 Handledarutbildning för VFU-handledare, handledningssamtal 4 Handledarutbildning VFU
Beställd av LH vt Distans 25% Tillämpad utbildningsvetenskap SA 40 2,667

0 6SY033 Introduktion till studie- och yrkesvägledning 12,5

SYV - Överbryggande termin

Beställd av LH vt Distans 100% Tillämpad utbildningsvetenskap SA 40 8,333

0 6SY034 Teorier, modeller och metoder för karriärvägledning 7,5 SYV - Överbryggande termin
Beställd av LH vt Distans 100% Tillämpad utbildningsvetenskap SA 40 5,000

0 6SY035 Samhällsvetenskap 10 SYV - Överbryggande termin
Beställd av LH vt Distans 100% Tillämpad utbildningsvetenskap SA 40 6,667

1 2IP027 Idrott, fostran och socialisation 7,5 A

Kursen ska öronmärkas liknande bla. handledarutbildnings 

kurserna. Kursen krävs för att studenter ska vara behöriga 

till KPU i ämnet Specialidrott, vilket är ett krav för att Umeå 

universitet ska uppfylla kraven som RF har ställt för att vara 

ett Riksidrotts universitet (RIU). Kursen har ännu inte någon 

LH kurskod. ht Campus 100% Pedagogiska Institutionen xx (ID)? 5 0,625

1 6BI100 Biologididaktik för ämneslärare för åk 7-9 7,5 A Se kommentar till kurs 6KE100. vt Campus 50% Naturvetenskapernas och matematikens didaktik NA 1 0,125

1 6BI101 Biologididaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet 7,5 A Se kommentar till kurs 6KE100. vt Campus 50% Naturvetenskapernas och matematikens didaktik NA 1 0,125

1 6BI102 Biologididaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet 7,5 A Se kommentar till kurs 6KE100. vt Campus 50% Naturvetenskapernas och matematikens didaktik NA 1 0,125

1 6DV000 Programmeringsteknik med C och Matlab, 7.5 hp 7,5 A

Kursen ges för Ämneslärarprogrammet med inrikting Ma/Fy 

men kan vara av intresse för övriga studenter som går på 

Ämneslärarprogrammet, studenter som har för avsikt att ta 

ut en lärarexamen eller som fortbildning för verksamma 

lärare. 

Kursplanen är inte fastställd men är klar för beslut och 

bifogas som bilaga.

Antalet studenter kan ökas till maximalt 40 om så önskas. ht Campus 100% Datavetenskap XX (TE)? 10 1,250

1 6EN019 Engelska I för ämneslärare Gy 30 A (tom) vt Campus 100% Språkstudier HU 2 1,000

1 6EN035 Engelska 3 för ämneslärare med inr gymnasiet 30 A (tom) vt Campus 100% Språkstudier HU 2 1,000

1 6EN036 Engelska 2 för ämneslärare med inr  gymnasiet 30 A (tom) ht Campus 100% Språkstudier HU 2 1,000

1 6FA004 Franska I för ämneslärare 30 A (tom) vt Campus 100% Språkstudier HU 1 0,500

1 6FA005 Franska II för ämneslärare 30 A (tom) ht Campus 100% Språkstudier HU 1 0,500

1 6FA006 Franska III för ämneslärare 30 A (tom) vt Campus 100% Språkstudier HU 1 0,500

1 6FY100 Fysikdidaktik för ämneslärare för åk 7-9 7,5 A Se kommentar till kurs 6KE100. vt Campus 50% Naturvetenskapernas och matematikens didaktik NA 1 0,125

1 6FY101 Fysikdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet 7,5 A Se kommentar till kurs 6KE100. vt Campus 50% Naturvetenskapernas och matematikens didaktik NA 1 0,125

1 6FY102 Fysikdidaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet 7,5 A Se kommentar till kurs 6KE100. vt Campus 50% Naturvetenskapernas och matematikens didaktik NA 1 0,125

1 6ID015 Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 2 15 B (tom) ht Campus 100% Pedagogiska Institutionen ÖV 5 1,250

1 6ID016 Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 1 15 B (tom) ht Campus 100% Pedagogiska Institutionen ÖV 5 1,250

1 6ID017 Idrott och hälsa I 30 A (tom) vt Campus 100% Pedagogiska Institutionen SA (ID) 5 2,500

1 6ID018 Idrott och hälsa III 30 A (tom) vt Campus 100% Pedagogiska Institutionen SA (ID) 5 2,500

1 6ID314 Idrott och hälsa II 30 A (tom) ht Campus 100% Pedagogiska Institutionen ID 5 2,500

1 6KE100 Kemididaktik för ämneslärare för åk 7-9 7,5 A

För de 11 didaktikkurserna inom kemi, fysik, biologi och 

naturkunskap önskar vi en ram om totalt 11 

utbildningsplatser. Vi har exemplifierat detta genom att äska 

1 student per kurstillfälle i detta dokument. Vi önskar alltså 

kunna omfördela studieplatser mellan dessa kurser 

beroende på söktryck. vt Campus 50% Naturvetenskapernas och matematikens didaktik NA 1 0,125

1 6KE101 Kemididaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet 7,5 A Se kommentar till kurs 6KE100. vt Campus 50% Naturvetenskapernas och matematikens didaktik NA 1 0,125

1 6KE102 Kemididaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet 7,5 A Se kommentar till kurs 6KE100. vt Campus 50% Naturvetenskapernas och matematikens didaktik NA 1 0,125

1 6KN009 Hem- och konsumentkunskap A, distans 30 A (tom) vt Distans 100% Kostvetenskap NA 35 17,500

1 6KN011 Hem- och konsumentkunskap B, distans 30 A (tom) ht Distans 100% Kostvetenskap NA 25 12,500

1 6KN015 Hem- och konsumentkunskap B15, distans 15 A (tom) ht Distans 50% Kostvetenskap NA 15 3,750

1 6KN016 Hem- och konsumentkunskap C, fördjupning 30 A (tom) vt Distans 100% Kostvetenskap SA 12 6,000

1 6MA036 Linjär algebra 7,5 A se 6MA042 vt Campus 100% Matematik och matematisk statistik NA 2 0,250

1 6MA040 Algebra 7,5 A se 6MA042 vt Campus 100% Matematik och matematisk statistik NA 12 1,500

1 6MA041 Envariabelanalys 1 7,5 A se 6MA042 vt Campus 100% Matematik och matematisk statistik XX (NA) 10 1,250

1 (4)
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1 6MA042 Matematiska metoder 7,5 A

De matematikkurser som ingår i Ämneslärarprogrammet vill 

vi erbjuda som fortbildning för lärare som antingen vill 

komplettera sin tidigare examen med fler ämnen eller de 

som vill skaffa sig en behörighet mot ett annat 

verksamhetsområde (t.ex Gy). Kurserna erbjuds också till 

studenter som ska komplettera för att så småningom bli 

behörig till KPU. Kurserna är Campuskurser men vi tillåter 

den här typen av studenter att läsa dessa på distans och i 

vissa fall tillåts de examineras på hemorten. vt Campus 100% Matematik och matematisk statistik NA 12 1,500

1 6MA043 Diskret matematik 7,5 A se 6MA042 vt Campus 100% Matematik och matematisk statistik XX (NA) 5 0,625

1 6MA044 Problemlösning och matematiska resonemang 7,5 A se 6MA042 vt Campus 100% Matematik och matematisk statistik XX (NA) 5 0,625

1 6MA045 Differentialekvationer och flervariabelanalys 7,5 A se 6MA042 vt Campus 100% Matematik och matematisk statistik XX (NA) 5 0,625

1 6MA046 Envariabelanalys 2 7,5 A se 6MA042 ht Campus 100% Matematik och matematisk statistik XX (NA) 2 0,250

1 6MA047 Flervariabelanlys 7,5 A se 6MA042 vt Campus 100% Matematik och matematisk statistik XX (NA) 2 0,250

1 6MA048 Matematikens historia 7,5 A se 6MA042 ht Campus 100% Matematik och matematisk statistik XX (NA) 8 1,000

1 6MA050 Differentialekvationer 7,5 A se 6MA042 ht Campus 100% Matematik och matematisk statistik XX (NA) 2 0,250

1 6MN047

Matematik 2 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans 

årskurs 1-3 15 B

Tidigare har VAL- och ULV-studenter givits tillfälle att läsa 

dessa kurser tillsamans med fristående kurstillfällen. För att 

denna möjlighet ska kvarstå krävs att finansiering enligt 

detta äskande beviljas. ht Distans 50% Naturvetenskapernas och matematikens didaktik NA 6 1,500

1 6MN048 Matematik 2 för lärande och undervisning för grundskolans årskurs 4-6 15 B Tidigare har VAL- och ULV-studenter givits tillfälle att läsa dessa kurser tillsamans med fristående kurstillfällen. För att denna möjlighet ska kvarstå krävs att finansiering enligt detta äskande beviljas.ht Distans 50% Naturvetenskapernas och matematikens didaktik NA 6 1,500

1 6MN049

Matematik 1 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans 

årskurs 1-6 15 B Tidigare har VAL- och ULV-studenter givits tillfälle att läsa dessa kurser tillsamans med fristående kurstillfällen. För att denna möjlighet ska kvarstå krävs att finansiering enligt detta äskande beviljas.vt Distans 50% Naturvetenskapernas och matematikens didaktik NA 15 3,750

1 6MS002 Statistik för lärare 7,5 A se 6MA042 ht Campus 100% Matematik och matematisk statistik XX (NA) 2 0,250

1 6MS003 Statistik för naturvetare 7,5 A se 6MA042 ht Campus 50% Matematik och matematisk statistik XX (NA) 2 0,250

1 6NK101 Naturkunskapsdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet 7,5 A (tom) vt Campus 50% Naturvetenskapernas och matematikens didaktik NA 1 0,125

1 6NK102 Naturkunskapsdidaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet 7,5 A (tom) vt Campus 50% Naturvetenskapernas och matematikens didaktik NA 1 0,125

1 6NO023 Naturorientering och teknik för lärande och undervisning för åk F-3 och 4-6 15 B (tom) vt Distans 50% Naturvetenskapernas och matematikens didaktik NA 8 2,000

1 6NO031 Naturorientering och teknik för lärande och undervisning för åk 4-6, del II 15 B (tom) ht Distans 50% Naturvetenskapernas och matematikens didaktik NA 8 2,000

1 6PE182 Sex och samlevnad 7,5 A (tom) ht Campus 25% Naturvetenskapernas och matematikens didaktik NA 10 1,250

1 6PE222 Specialpedagogik för grundlärare 5 B (tom) vt Campus 100% Pedagogiska Institutionen LU 5 0,417

1 6PE223 Specialpedagogik för ämneslärare 5 A (tom) ht Campus 100% Pedagogiska Institutionen LU 5 0,417

1 6SA008 Spanska I för ämneslärare 30 A (tom) vt Campus 100% Språkstudier HU 2 1,000

1 6SA011 Spanska för ämneslärare, kurs III 30 A (tom) vt Campus 100% Språkstudier HU 2 1,000

1 6SA012 Spanska för ämneslärare, kurs II 30 A (tom) ht Campus 100% Språkstudier HU 2 1,000

1 6SD005 Examensarbete för lärarexamen; språkdidaktisk inriktning för lärarexamen, 30 hp 15 A, B

totalt 30 hp, för programstudenter som inte blivit klara; 

fortsätter vt 20 vt Distans 50% Språkstudier HU 3 0,750

1 6SP040 Utvärdering, ledarskap och förändringsarbete 22,5 D (tom) vt Distans 100% Pedagogiska Institutionen SA 5 1,875

1 6SP048 Att utvärdera lärande i skola och vardag - utv störning 15 D (tom) vt Distans 100% Pedagogiska Institutionen SA 5 1,250

1 6SP049 Undervisning, kommunikation och kunskapsutveckling - utv störning 15 D (tom) vt Distans 100% Pedagogiska Institutionen SA 5 1,250

1 6SP051 Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 D (tom) ht Campus 100% Pedagogiska Institutionen xx (SA)? 10 1,250

1 6SV060 Svenska som andraspråk A 30 A (tom) vt Campus 100% Språkstudier xx (HU) 12 6,000

1 6SV063 Svenska som andraspråk B 30 A (tom) ht Campus 100% Språkstudier xx (HU) 8 4,000

1 6SV066 Svenska som andraspråk C, Diskriminerande strukturer och skönlitteratur 15 A (tom) vt Distans 50% Språkstudier xx (HU) 6 1,500

1 6SV067 Svenska som andraspråk C, Examensarbete för kandidatexamen 15 A (tom) vt Distans 50% Språkstudier xx (HU) 6 1,500

1 6SV068 Svenska som andraspråk för ämneslärare, kurs 1 30 A (tom) vt Campus 100% Språkstudier xx (HU) 2 1,000

1 6SV069 Svenska som andraspråk för ämneslärare, kurs 2 30 A (tom) ht Campus 100% Språkstudier xx (HU) 2 1,000

1 6SV070 Svenska som andraspråk för ämneslärare, kurs 3 30 A (tom) vt Campus 100% Språkstudier xx (HU) 2 1,000

1 6TY012 Tyska I för ämneslärare 30 A (tom) vt Campus 100% Språkstudier xx (HU) 1 0,500

1 6TY013 Tyska II för ämneslärare 30 A (tom) ht Campus 100% Språkstudier xx (HU) 1 0,500

1 6TY014 Tyska III för ämneslärare 30 A (tom) vt Campus 100% Språkstudier xx (HU) 1 0,500

1 6TY020 Tyska C, Deutsch lernen und lehren III 7,5 A även moment inom 6TY014 vt Distans 50% Språkstudier xx (HU) 2 0,250

1 ny kurs Svenska som andraspråk A, halva kursen 15 A består av 2 x 15 hp; andra halvan vt 2020 ht Campus 50% Språkstudier xx (HU) 15 3,750

1 6ES082 Bild 1, distans 15 Bild Forts 15 av 30 hp från ht -18 vt Distans 50% Estetiska ämnen DE 15 3,750

1 6ES082 Bild 1, distans 15 Bild Första 15 av 30 hp (forts vt -20) ht Distans 50% Estetiska ämnen DE 15 3,750

1 6ES051 Bild, 2a distans 15 Bild (tom) ht Distans 50% Estetiska ämnen DE 12 3,000

1 6ES052 Bild, 2b distans 15 Bild (tom) vt Distans 50% Estetiska ämnen DE 10 2,500

1 6ES026 Skapande bild, distans 15 Bild Forts 15 av 30 hp från ht -18 vt Distans 50% Estetiska ämnen DE75HU25 18 4,500

1 6ES026 Skapande bild, distans 15 Bild Första 15 av 30 hp (forts vt -20) ht Distans 50% Estetiska ämnen DE75HU25 18 4,500

1 6MU019 Musik 1a 15 Musik (tom) ht Distans 50% Estetiska ämnen MU 10 2,500

1 6MU020 Musik 1b 15 Musik (tom) vt Distans 50% Estetiska ämnen MU 10 2,500

1 6MU033 Musik 2a, distans 15 Musik (tom) ht Distans 50% Estetiska ämnen MU 10 2,500

1 6MU034 Musik 2b, distans 15 Musik (tom) vt Distans 50% Estetiska ämnen MU 8 2,000

2 (4)
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1 6MU018 Musik & skapande, kommunikation 15 Musik Forts 15 av 30 hp från ht -18 vt Distans 50% Estetiska ämnen MU 10 2,500

1 6MU018 Musik & skapande, kommunikation 15 Musik Första 15 av 30 hp (forts vt -20) ht Distans 50% Estetiska ämnen MU 10 2,500

1 6TX026 Slöjd 1, textil 30 Slöjd (tom) ht Distans 50% Estetiska ämnen TE 38 19,000

1 6TX016 Slöjd, textil 2a, distans 15 Slöjd (tom) ht Distans 50% Estetiska ämnen TE 32 8,000

1 6TX020 Slöjd, textil 2b, distans 15 Slöjd (tom) vt Distans 50% Estetiska ämnen TE 22 5,500

1 6TX003 Textila uttryck 15 Slöjd Forts 15 av 30 hp från ht -18 vt Distans 50% Estetiska ämnen TE 16 4,000

1 6TX003 Textila uttryck 15 Slöjd Första 15 av 30 hp (forts vt -20) ht Distans 50% Estetiska ämnen TE 16 4,000

1 6TX027 Kläddesign 7,5 Slöjd (tom) ht Distans 50% Estetiska ämnen TE 16 2,000

1 6TX028 Vävdesign 7,5 Slöjd (tom) ht Distans 50% Estetiska ämnen TE 8 1,000

1 6TX029 Väv- och kläddesign – estetiska skapandeprocessen 7,5 Slöjd (tom) ht Distans 50% Estetiska ämnen TE 15 1,875

1 6TX021 Väv- och kläddesign fördjupning 15 Slöjd (tom) vt Distans 50% Estetiska ämnen ÖV 18 4,500

1 6SL035 Slöjd 1, trä- och metall 15 Slöjd Forts 15 av 30 hp från ht -18 vt Distans 50% Estetiska ämnen TE 36 9,000

1 6SL035 Slöjd 1, trä- och metall 15 Slöjd Första 15 av 30 hp (forts vt -20) ht Distans 50% Estetiska ämnen TE 36 9,000

1 6SL021 Slöjd, trä- och metall 2a, distans 15 Slöjd (tom) ht Distans 50% Estetiska ämnen TE 22 5,500

1 6SL022 Slöjd, trä- och metall 2b, distans 15 Slöjd (tom) vt Distans 50% Estetiska ämnen TE 22 5,500

1 6SL036 Form, färg, estetik och uttryck - Utveckla ditt formspråk i trä. 15 Slöjd (tom) ht Distans 50% Estetiska ämnen TE 8 2,000

1 6SL038 Skapandets intryck – utveckla och tala om hantverkets tysta kunskap 15 Slöjd (tom) vt Distans 50% Estetiska ämnen TE 8 2,000

1 6SL030 Slöjd, trä- och metall 1, fristående 30 Slöjd (tom) vt Campus 100% Estetiska ämnen TE 3 1,500

1 6SL037 Slöjd, trä- och metall 2, fristående 30 Slöjd (tom) ht Campus 100% Estetiska ämnen TE 3 1,500

1 6TX023 Slöjd, textil 1, fristående 30 Slöjd (tom) vt Campus 100% Estetiska ämnen ÖV 3 1,500

1 6TX023 Slöjd, textil 2, fristående 30 Slöjd (tom) ht Campus 100% Estetiska ämnen ÖV 3 1,500

1 6TX032 Slöjd, textil 3, fristående 30 Slöjd (tom) vt Campus 100% Estetiska ämnen ÖV 1 0,500

1 6MU044 Musik 1, fristående 30 Musik (tom) vt Campus 100% Estetiska ämnen MU 5 2,500

1 6MU047 Musik 2, fristående 30 Musik (tom) ht Campus 100% Estetiska ämnen MU 4 2,000

1 6MU048 Musik 3, fristående 30 Musik (tom) vt Campus 100% Estetiska ämnen MU 2 1,000

1 6ES069 Bild 1, fristående 30 Bild (tom) vt Campus 100% Estetiska ämnen DE 3 1,500

1 6ES070 Bild 2, fristående 30 Bild (tom) ht Campus 100% Estetiska ämnen DE 3 1,500

1 6ES085 Bild 3, fristående 30 Bild (tom) vt Campus 100% Estetiska ämnen DE 4 2,000

1 6ES086 Bild fördjupning 1 fristående 30 Bild (tom) vt Campus 100% Estetiska ämnen DE 2 1,000

1 6ES089 Bild fördjupning 2 fristående 30 Bild (tom) ht Campus 100% Estetiska ämnen XX (DE) 2 1,000

1 6xxxxx Bild fördjupning 3, fristående 30 Bild (tom) vt Campus 100% Estetiska ämnen XX (DE) 1 0,500

2 6xxxxx Vetenskaplig teori och metod 2 7,5 Magister Magisterkurs Piteå (LH ändrat från kat 4 till kat 2) vt Distans 25% Estetiska ämnen xx (HU) 14 1,750

2 6xxxxx Magisteruppsats 1 7,5 Magister Magisterkurs Piteå (LH ändrat från kat 4 till kat 2) ht Distans 25% Estetiska ämnen xx (HU) 14 1,750

2 6ES076 Forskning och utveckling i skolan 2 7,5 Magister Magisterkurs Piteå (LH ändrat från kat 4 till kat 2) vt Distans 25% Estetiska ämnen xx (HU) 5 0,625

2 6ES079 Undervisning och lärande 1 7,5 Magister Magisterkurs Piteå (LH ändrat från kat 4 till kat 2) ht Distans 25% Estetiska ämnen HU 5 0,625

2 6ES071 Forskning och utveckling i skolan 1 7,5 Magister Magisterkurs Piteå (LH ändrat från kat 4 till kat 2) ht Distans 25% Estetiska ämnen HU 5 0,625

2 6ES084 Undervisning och lärande 2 7,5 Magister Magisterkurs Piteå (LH ändrat från kat 4 till kat 2) vt Distans 25% Estetiska ämnen HU 4 0,500

2 6ES087 Vetenskaplig teori och metod 1 7,5 Magister Magisterkurs Piteå (LH ändrat från kat 4 till kat 2) ht Distans 25% Estetiska ämnen xx (HU) 4 0,500

2 6IT023 Matematikundervisning med IT 7,5

Fortbildningskurs för lärare på avancerad nivå inom 

huvudområdet pedagogisk yrkesverksamhet. Kan ingå i 

magisterexamen. ht Distans 25% Planeras flyttas till NMD till 2019, nu TUV. SA 30 3,750

2 6IT047 Design av digital didaktik 7,5 Fortbildningskurs för lärare på avancerad nivå inom huvudområdet pedagogisk yrkesverksamhet. Kan ingå i magisterexamen.ht Distans 25% Tillämpad utbildningsvetenskap SA 30 3,750

2 6KN015 Mat och hälsa för barn ungdomar 7,5

högt söktryck, ht 18 - 332 sökande i prio 1 (LH ändrat från 

kat 4 till kat 2) ht Distans 25% Kostvetenskap NA 50 6,250

2 6NO042

Utomhuspedagogik, naturvetenskap och matematik i förskola, fritidshem och 

grundskola 7,5 (tom) vt Campus 25% Naturvetenskapernas och matematikens didaktik NA 20 2,500

2 6PE134 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod 15

Fortbildningskurs för lärare på avancerad nivå inom 

huvudområdet pedagogisk yrkesverksamhet. Kan ingå i 

magisterexamen. vt Distans 50% Tillämpad utbildningsvetenskap SA 30 7,500

2 6PE138 Utbildningsvetenskap i pedagogisk praktik 15 Fortbildningskurs för lärare på avancerad nivå inom huvudområdet pedagogisk yrkesverksamhet. Kan ingå i magisterexamen.ht Distans 50% Tillämpad utbildningsvetenskap SA 30 7,500

2 6PE232 Barns och ungas identitetsskapande på nätet 7,5 Fortbildningskurs för lärare på avancerad nivå inom huvudområdet pedagogisk yrkesverksamhet. Kan ingå i magisterexamen.vt Distans 50% Tillämpad utbildningsvetenskap SA 20 2,500

2 6PE233 Mobbning och kränkande handlingar i teori och praktik 7,5 Fortbildningskurs för lärare på avancerad nivå inom huvudområdet pedagogisk yrkesverksamhet. Kan ingå i magisterexamen.vt Distans 50% Tillämpad utbildningsvetenskap SA 20 2,500

2 6PE241 Magisteruppsats i pedagogisk yrkesverksamhet 15 Fortbildningskurs för lärare på avancerad nivå inom huvudområdet pedagogisk yrkesverksamhet. Kan ingå i magisterexamen.ht Distans 50% Tillämpad utbildningsvetenskap SA 30 7,500

2 6PE242 Magisteruppsats i pedagogisk yrkesverksamhet 30 Fortbildningskurs för lärare på avancerad nivå inom huvudområdet pedagogisk yrkesverksamhet. Kan ingå i magisterexamen.ht Distans 100% Tillämpad utbildningsvetenskap SA 30 15,000

2 6PE243 Trygga lärmiljöer, identitet och intersektionalitet 15 Fortbildningskurs för lärare på avancerad nivå inom huvudområdet pedagogisk yrkesverksamhet. Kan ingå i magisterexamen.ht Distans 50% Tillämpad utbildningsvetenskap SA 40 10,000

2 6PE244 Normkritisk genuspedagogik 15 Fortbildningskurs för lärare på avancerad nivå inom huvudområdet pedagogisk yrkesverksamhet. Kan ingå i magisterexamen.ht Distans 50% Tillämpad utbildningsvetenskap SA 20 5,000

2 6SD004 Ämnesdidaktik, Att analysera lärande och undervisning i språkliga kontexter 7,5 (tom) ht Distans 25% Språkstudier HU 6 0,750

2 6SD007 Didaktik för det flerspråkiga klassrummet 7,5 (tom) ht Distans 25% Språkstudier HU 20 2,500

2 6SD008 Språkdidaktik: Aktuella frågor och metoder i språkdidaktisk forskning 7,5 Forts från ht-18: totalt 15 hp, 7,5 hp under 2019 vt Distans 25% Språkstudier xx (HU) 4 0,500

2 6SPxxx

Neuropsykiatriska svårigheter - förhållningsätt, bemötande och strategier i 

pedagogisk verksamhet 15 Fortbildningskurs för lärare på avancerad nivå inom huvudområdet specialpedagogik. Kan ingå i magisterexamen. (Enl P Segerbrant önskas 30 platser per kurstillfälle vt + ht, om prioriterings måste göras så är ht mest angeläget)ht Distans 50% Tillämpad utbildningsvetenskap xx (SA)? 30 7,500

2 6SPxxx

Neuropsykiatriska svårigheter - förhållningsätt, bemötande och strategier i 

pedagogisk verksamhet 15 Fortbildningskurs för lärare på avancerad nivå inom huvudområdet specialpedagogik. Kan ingå i magisterexamen. (Enl P Segerbrant önskas 30 platser per kurstillfälle vt + ht, om prioriterings måste göras så är ht mest angeläget)vt Distans 50% Tillämpad utbildningsvetenskap xx (SA)? 30 7,500

2 ny kurs Språkdidaktik: Undervisning för elever i språk-,  läs- och skrivsvårigheter 7,5 (tom) vt Distans 25% Språkstudier xx (HU) 15 1,875

3 6PE192 Teaching and Learning within the Swedish School System 7,5 v 12-17 vt Campus 100% Pedagogiska Institutionen VU80SA20 15 1,875

3 6PE192 Teaching and Learning within the Swedish School System 7,5 v 3 - 7 vt Campus 100% Pedagogiska Institutionen VU80SA20 25 3,125

3 6PE192 Teaching and Learning within the Swedish School System 7,5 (tom) ht Campus 100% Pedagogiska Institutionen VU80SA20 25 3,125

3 (4)
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3 6PE193 Teaching and Learning in an International Context 7,5 (tom) ht Campus 100% Pedagogiska Institutionen SA 30 3,750

3 6PE193 Teaching and Learning in an International Context 7,5 (tom) vt Campus 100% Pedagogiska Institutionen SA 25 3,125

3 6PE194 Democracy, Human Rights and Sustainability: etc 7,5 (tom) ht Campus 100% Pedagogiska Institutionen SA 30 3,750

3 6PE194 Democracy, Human Rights and Sustainability: etc - Campus 7,5 (tom) vt Campus 100% Pedagogiska Institutionen SA 25 3,125

3 6PE194 Democracy, Human Rights and Sustainability: etc - distans 7,5 (tom) vt Distans 25% Pedagogiska Institutionen SA 25 3,125

3 6PE195 Research Design and Methodology in Educational science 7,5 (tom) ht Campus 100% Pedagogiska Institutionen SA 15 1,875

3 6PE239

Utbildningspolicy, utbildningsforskning och pedagogisk praktik ur internationella 

perspektiv I 7,5

Kurs på engelska för inresande studenter. Grundläggande 

nivå. Ny kurskod from V18, ersätter 2PE142 (2xxxxx kurskod 

men gick på LH). vt Campus 100% Tillämpad utbildningsvetenskap SA 25 3,125

3 6PE263

Utbildningspolicy, utbildningsforskning och pedagogisk praktik ur internationella 

perspektiv II 7,5

Kurs på engelska för inresande studenter. Avancerad nivå. 

Läses parallellt med 6PE239. vt Campus 100% Tillämpad utbildningsvetenskap SA 5 0,625

5 6LI009 Ditt barns språk II. Språkutveckling mellan 2 och 4 år 7,5 (tom) ht Campus 25% Språkstudier HU 35 4,375

5 6LI010 Ditt barns språk 1. Språkutveckling mellan 0 och 2 år 7,5 (tom) vt Distans 25% Språkstudier HU 60 7,500

5 6LI011 Människans språk: Lingvistik för lärare, 30 hp 15 Forts från ht-18: totalt 30 hp, 15 hp per termin vt Distans 50% Språkstudier HU 5 1,250

5 6LI011 Människans språk: Lingvistik för lärare, 30 hp 15 totalt 30 hp, 15 hp per termin; fortsätter vt 20 ht Distans 50% Språkstudier HU 5 1,250

5 6PE*** Skolans digitalisering 7,5

Kursen har ännu inte någon LH kurskod. Se bifogad 

basdatablankett. vt Campus 50% Pedagogiska Institutionen xx (SA) 15 1,875

5 6PE230 Mobbning i lärandemiljöer 7,5

Fortbildningskurs för lärare på grundläggande nivå. Mycket 

stor relevans för skola, aktuell och efterfrågad. ht Distans 25% Tillämpad utbildningsvetenskap SA 50 6,250

5 6PE230 Mobbning i lärandemiljöer 7,5

Fortbildningskurs för lärare på grundläggande nivå. Mycket 

stor relevans för skola, aktuell och efterfrågad. vt Distans 25% Tillämpad utbildningsvetenskap SA 50 6,250

5 6PE231 Genuspedagogik och lärande 15

Fortbildningskurs för lärare på grundläggande nivå. Mycket 

stor relevans för skola, aktuell och efterfrågad. Kommer att 

få ny kurskod, och ev nytt namn ht Distans 50% Tillämpad utbildningsvetenskap SA 50 12,500

5 6PE231 Genuspedagogik och lärande 15

Fortbildningskurs för lärare på grundläggande nivå. Mycket 

stor relevans för skola, aktuell och efterfrågad. Kommer att 

få ny kurskod, och ev nytt namn vt Distans 50% Tillämpad utbildningsvetenskap SA 50 12,500

5 6SM007 Fatta Sàpmi 7,5 (tom) ht Distans 25% Språkstudier ÖV 10 1,250

6 6NO041 Matematik, naturvetenskap och utomhuspedagogik - Sommar 7,5 (tom) vt Campus 50% Naturvetenskapernas och matematikens didaktik NA 25 3,125

6 6TE004 Teknik för lärare för F-6 7,5 (tom) vt Distans 25% Naturvetenskapernas och matematikens didaktik TE 5 0,625

1 eller 6 6PE240 Formativ bedömning och motivation 7,5 (A+B)

Delar (5,5 hp) av kursen är identisk med moment i kurs 

6PE238 för ämeslärare, därav osäkert om kursen ska klassas 

som kategori 1 eller 6. ht Distans 25% Naturvetenskapernas och matematikens didaktik NA 20 2,500

1 eller 6 6PE240 Formativ bedömning och motivation 7,5

Delar (5,5 hp) av kursen är identisk med moment i kurs 

6PE238 för ämeslärare, därav osäkert om kursen ska klassas 

som kategori 1eller 6. vt Distans 25% Naturvetenskapernas och matematikens didaktik NA 20 2,500

Totalsumma 473,833
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Kategori

(1-4) Kurskod

6***** Benämning Poäng

Kommentar / 

motivering till val av kategori

Program

(kategori 2 och 3)

Distributions-

form

Studietakt

% Institution Kursens utbomr

Antal av 

Antal 

studenter Summa av HST

1 6***** Ämnesmetodik inom mat,måltider och hälsa 5

Kurser vänder sig till studenter som har en kandidatexamen inom 

livsmedelsområdet och som vill bli lärare i Hem- och 

konsumentkunskap. Dessa studenter får idag tillgodräkna ämnesteorin 

inom momenten näringslära, mat och folkhälsa och 

livsmedelsvetenskap med matlagningsprocsser som ingår i kursen Hem- 

och konsumentkunskap A, 30 hp. Dessa studenter skulle kunna läsa den 

här sommarkursen och på det sättet komma åt ämnesdidaktiken på ett 

enkelt sätt. Institutionen får förhoppningsivs också en lättare hantering 

av tillgodräknanden. Bifogar utkast på kursplaneförslag (tom) Distans 50% Kostvetenskap XX (NA)? 1 0,500

6NO023 Naturorientering och teknik för lärande och undervisning för åk F-3 och 4-6 15 (tom) Grundlärare Distans 100% Naturvetenskapernas och matematikens didaktikNA 1 5,000

6NO031 Naturorientering och teknik för lärande och undervisning för åk 4-6, del II 15 (tom) Grundlärare Distans 100% Naturvetenskapernas och matematikens didaktikNA 1 5,000

(tom)

vidareutbildning för lärare – ytterligare ämne: Svenska som andraspråk för 

grundlärare 7,5 (tom) (tom) Distans 50% Språkstudier XX (HU) 1 3,125

2 (tom)

studenter som släpar efter:

tala och skriva engelska 7,5 (tom) Grundlärare Distans 50% Språkstudier XX (HU) 1 1,250

3 (tom)

studenter som önskar förbereda sig:

Att läsa och skriva akademiskta texter  (inför exarbete) 7,5 (tom) Grundlärare Distans 50% Språkstudier XX (HU) 1 1,500

Ämneslärare Distans 50% Språkstudier XX (HU) 1 1,500

4 2IT029 Digital kompetens och lärande I 7,5 (tom) (tom) Distans 50% Tillämpad utbildningsvetenskap NA 1 3,750

6NO041 Matematik, naturvetenskap och utomhuspedagogik - Sommar 7,5 (tom) Grundlärare + ÄmneslärareCampus 50% Naturvetenskapernas och matematikens didaktikNA 1 3,125

6PE*** Fjärrundervisning 7,5 Kursen har ännu inte någon LH kurskod. Se bifogad basdatablankett. (tom) Campus 50% Pedagogiska institutionen XX (SA) 1 3,750

6PE206 Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning, 3.5 hp 3,5 (tom) Grundlärare + ÄmneslärareDistans 25% Naturvetenskapernas och matematikens didaktikNA 1 2,333

5 2ID004 Anpassad fysisk aktivitet med inriktning mot rörelsehinder 7,5 Halvfart (50%) (tom) Campus 50% Pedagogiska institutionen ID50SA50 1 3,750

1 eller 4 6PE182 Sex och samlevnad 7,5 (tom) Grundlärare + ÄmneslärareDistans 50% Naturvetenskapernas och matematikens didaktikNA 1 3,750

2 eller 4 6PE240 Formativ bedömning och motivation 7,5

Delar (5,5 hp) av kursen är identisk med moment i kurs 6PE238 för 

ämeslärare, därav osäkert om kursen ska klassas som kategori 2 eller 4. Grundlärar + ÄmneslärareDistans 50% Naturvetenskapernas och matematikens didaktikNA 1 2,500

Totalsumma 40,833



Bilaga 

Lärarhögskolans styrelse Bilaga p 43 C 

2018-04-05 

Sid 1 (4) 

Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se 

Principer för Lärarhögskolans fristående kursutbud 2019 
I detta dokument presenteras principer för vilka kurser som kan ingå i Lärarhögskolans fristående 

kursutbud 2019 samt kriterier för prioritering i det fall takbeloppet inte medger beviljande av alla 

fristående kurser för vilka institutioner äskar resurser. 

Bakgrund 
Varje år i april-maj finns möjlighet för institutioner att äska utrymme för fristående kurser inom 

ramen för Lärarhögskolans utbildningsram för kommande verksamhetsår. Beslut om fristående 

kursutbud tas av Lärarhögskolans styrelse i början av juni (se detaljerad tidsplan nedan). 

Sedan 2013 finns kriterier för vilka fristående kurser som ska prioriteras vid ett eventuellt 

överskridande av utbildningsramen. Inför verksamhetsåret 2018 reviderades dessa kriterier på ett 

genomgripande vis då Lärarhögskolans ledning såg ett behov av att mer tydligt definiera vilka 

fristående kurser som kan ingå i Lärarhögskolans fristående kursutbud. Dessutom var några av de 

tidigare kriterierna inaktuella. 

Inför 2019 föreslås ytterligare en förändring i de kriterier som används för prioritering av 

fristående kurser. Nytt för 2019 är dessutom att det finns möjligheter att äska om sommarkurser 

enligt regeringsbeslut U2017/04678/UH, då en särskild resurs avsatts för detta. För kriterier för 

sommarkurser, se särskild rubrik nedan. 

Förslag till förändringar av kriterier för prioritering av fristående kurser 
2019 
Inför 2019 föreslås följande förändring av tidigare framtagna kriterier (se separat bilaga) för 

fristående kurser: 

Tidigare kriterium 1 ”Programidentiska fristående kurser för ämneslärare inom bristområden 

enligt UKÄ:s rapport Ämnen i lärarstudenternas examina” och tidigare kriterium 4 ”Övriga 

programidentiska fristående kurser som leder vidare mot en lärarexamen inom 

ämneslärarprogrammet, grundlärarprogrammet eller förskollärarprogrammet ” slås ihop till ett 

kriterium och läggs först. 

Skälet till ändringen är att den UKÄ-rapport som den tidigare differentieringen byggde på endast 

berör lärarbristen i grundskolan och inte i gymnasieskolan. Dessutom är bristen på utbildade 

lärare idag så stor att det inte är relevant att särskilja mellan ämnen. Förslaget innebär att 

programidentiska kurser som kan ingå i en lärarexamen för ämneslärare, grundlärare och 

förskollärare prioriteras före alla andra slags fristående kurser, detta för att lärosätet på bästa 

möjliga vis ska kunna bidra till försörjningen av utbildade lärare i regionen och i landet.   

Definition av vilka kurser som kan ingå i Lärarhögskolans fristående 
kursutbud  

I Lärarhögskolans fristående kursutbud föreslås ingå programidentiska kurser och kurser som 

kompletterar en befintlig lärarexamen mot ytterligare ett verksamhetsområde samt 

fortbildningskurser för lärare med tydlig relevans för skola och studie- och yrkesvägledning. 

Vidare ingår överbryggande termin för studie- och yrkesvägledare samt Lärarhögskolans 

handledarutbildning för lärare och studie- och yrkesvägledare i skolan. De två senare 

https://www.regeringen.se/4ad776/contentassets/08dcc7f8d0ab4bdf891ae779c1721373/myndighetsuppdrag-att-anordna-fler-relevanta-sommarkurser.pdf
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utbildningarna – överbryggande termin och handledarutbildningar – är dock kurser som 

institutionerna inte behöver äska för utan dessa ingår alltid i Lärarhögskolans fristående 

kursutbud i en omfattning som medverkande institutioner godkänner. 

 

Med ”tydlig relevans för skola och studie- och yrkesvägledning” menas att ett skolperspektiv 

och/eller relevansen för undervisning och lärande i skolan (alternativt studie- och 

yrkesvägledning) måste genomsyra kursen i såväl innehållsbeskrivning, litteratur som FSR och 

gärna även i titeln. Det föreslås inte längre räcka med att kursen ligger inom ett ämnesområde som 

är relevant för skolan eller för blivande/verksamma studie- och yrkesvägledare (exempelvis 

historia, nationalekonomi eller matematik) eller att kursen som en delaspekt belyser hur området 

är relevant för skolan, alternativt studie- och yrkesvägledning, exempelvis via ett FSR eller som en 

aspekt av innehållsbeskrivningen. 

 

För att en fristående fortbildningskurs ska kunna ges inom Lärarhögskolans ram ska alltså kursen 

genomsyras av ett skolperspektiv (exempelvis ”Skoljuridik, 7, 5 hp”) och/eller ha en tydlig 

didaktisk/ämnesdidaktisk prägel med fokus på undervisning och lärande i skolan alternativt 

studie- och yrkesvägledning. Detta betyder inte att Lärarhögskolan inte värderar eller förstår 

betydelsen av fortbildning för lärare med fokus på exempelvis ”rena” ämneskunskaper alternativt 

sociala aspekter eller perspektiv som har betydelse för skolan (exempelvis hälsa eller genus). Då 

Lärarhögskolans budgetram endast medför ett visst antal kurser, föreslås att fokus läggs på skolan 

och/eller det pedagogiska/vägledande uppdraget. För fortbildning utan ett genomsyrat 

skolperspektiv/studie- och yrkesvägledarperspektiv alternativt ett ämnesdidaktiskt perspektiv, 

hänvisas, i den mån det är möjligt, till fakulteternas fristående kursutbud. 

Kriterier för Lärarhögskolans fristående kursutbud 
Kriterier för prioritering av fristående kurser i det fall takbeloppet inte medger beviljande av 

samtliga fristående kurser: 

 

1) Programidentiska fristående kurser som leder vidare mot en lärarexamen för 

ämneslärare, grundlärare eller förskollärare.  

I de fall takbeloppet inte medger beviljande av samtliga äskade kurser sker urvalet enligt 

följande prioritetsordning:  

1) Programidentiska kurser inom ämneslärarprogrammet 

2) Programidentiska kurser inom grundlärarprogrammet 

3) Programidentiska kurser inom förskollärarprogrammet 

4) Programidentiska kurser inom specialpedagog- och speciallärarprogrammet. 

 

2) Fortbildningskurser för lärare på avancerad nivå inom ett huvudområde, 

exempelvis pedagogisk yrkesverksamhet eller specialpedagogik.  

 

Motivering: Enligt Umeå universitets kvalitetsbaserade system för fördelning av resurser 

inom utbildning ska andelen HST på avancerad nivå öka. Tidigare (dvs. från 2013) har 

Lärarhögskolan valt att prioritera alla fristående kurser på avancerad nivå, oavsett om 

kursen har ett huvudområde eller inte. Från 2017 väljer Lärarhögskolan istället att i första 

hand prioritera fristående fortbildningskurser som kan leda vidare till en examen på 

avancerad nivå inom ett huvudområde (exempelvis specialpedagogik eller pedagogisk 

yrkesverksamhet), då det är av vikt att den fortbildning som lärare erbjuds på avancerad 

nivå finns i en struktur som kan leda vidare till en examen.  
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Tanken med att kurser inom huvudområden som kan leda vidare till en examen på 

avancerad nivå prioriteras framför kurser utan huvudområden på avancerad nivå är att 

skapa hållbar och meningsfull struktur för lärares fortbildning inom en examensstruktur. 

Efter genomgången lärarutbildning ska universitet och högskolor kunna erbjuda en 

fortbildning som leder vidare till magister och/eller en masterexamen inom olika 

områden. Detta är också någonting som Umeå universitet menar stärker läraryrkets status 

på sikt. Dessutom ligger idéerna i linje med hur den av regeringen tillsatta 

skolkommissionen för närvarande resonerar kring lärares fortbildning i sin kommande 

utredning. Modellen liknar också den som finns för lärarutbildning och fortbildning i våra 

grannländer, Finland och Norge. 

 

3) Kurser som genomförs på engelska för blivande lärare och är sökbara för 

inresande studenter.  

 

Motivering: Enligt Umeå universitets kvalitetsbaserade system för utbildning ska andelen 

inresande studenter öka. 

 

4) Fortbildningskurser på avancerad nivå. 

 

Motivering: Enligt Umeå universitets kvalitetsbaserade system för fördelning av resurser 

inom utbildning ska andelen HST på avancerad nivå öka. Av denna anledning prioriteras 

fortbildning på avancerad nivå högre än utbildning på grundnivå. 

 

5) Fortbildningskurser på grundnivå. 

 

Kriterier för Sommarkurser 2019 
Enligt beslut U2017/04678/UH ”Uppdrag att anordna fler relevanta sommarkurser” uppdrar 

regeringen åt Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms 

universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Malmö högskola (från och 

med den l januari 2018 Malmö universitet), Mälardalens högskola, Högskolan Dalarna och 

Högskolan Kristianstad att från och med 2018 anordna fler sommarkurser. 

 

Utrymmet för sommarkurser inom ramen för Lärarhögskolans tilldelade ram är 2019 cirka 25HST. 

 

De kriterier som tagits fram för sommarkurser utgår så långt det är möjligt från de instruktioner 

som finns i regeringens uppdrag. En vidare bearbetning av kriterierna har emellertid genomförts 

på lärosätesnivå inom ramen för Umeå universitets utbildningsstrategiska råd (USSR). Av 

regeringens uppdrag framgår: 

 

Lärosätena ska i första hand anordna sommarkurser som är relevanta för att studenter snabbare 

ska nå en lärarexamen och för att möjliggöra kompetensutveckling och vidareutbildning för 

obehöriga lärare. Bland sådana kurser ska lärosätena prioritera sommarkurser inom den 

utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), svenska som andraspråk och behörighetskompletterande 

kurser för att öka antalet idrottslärare. 

 

Mot bakgrund av den stora lärarbristen anser regeringen att kurser inom lärarutbildningarna ska 

prioriteras i första hand, men lärosätena kommer också att ha utrymme att anordna kurser som de 

själva bestämmer. 
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Av uppdraget framgår att sommarkurser som är relevanta för att studenter snabbare ska nå en 

lärarexamen och för att möjliggöra kompetensutveckling och vidareutbildning för obehöriga lärare 

ska prioriteras i första hand. Att anordna sommarkurser för att studenter snabbare ska ta sig 

igenom Umeå universitets lärarprogram innebär långtgående förändringar dels i 

programstrukturer, dels i synsätt på utbildning med tvåterminers-system. Bedömningen från 

lärosätet är att detta inte är möjligt, förutom möjligen för den kompletterande pedagogiska 

utbildningen. Detta utreds i särskild ordning vid Lärarhögskolans kansli. Några förändringar inför 

2019 är dock inte här att vänta. 

 

Inför 2019 är utrymme för sommarkurser möjlig att äska inom följande kategorier och i följande 

prioritetsordning. 

 

1) vidareutbildning för obehöriga lärare och behöriga lärare som önskar behörighet i 

ytterligare ett ämne alternativt mot ytterligare ett verksamhetsområde. För denna kategori 

gäller att kurser i svenska som andraspråk och idrott prioriteras före andra kurser i det fall 

utrymmet inte medger beviljande av alla kurser.  

2) Sommarkurser (kompletteringskurs) för studenter i pågående lärarutbildning som ”släpar 

efter” med en eller flera oavslutade kurser.  

3) sommarkurser för studenter i pågående lärarutbildning som önskar förbereda sig inför 

exempelvis kommande examensarbete eller andra studier i utbildningen exempelvis 

matematik och engelska, 

4) kompetensutveckling för obehöriga lärare och behöriga lärare.  

 

Utöver ovanstående prioritetsordning 1-4 kommer, om det krävs, lottning att ske.  

 

Skälet till att såväl obehöriga lärare som behöriga lärare föreslås ingå i kategori 1 och 4 (när 

regeringen framförallt vill prioritera obehöriga lärare) är att lärosätena enligt nuvarande 

antagningsregler inte har möjlighet att särskilja mellan dessa två kategorier av sökande. 

 

Inför 2020 kan ytterligare en kategori komma att införas nämligen: Sommarkurser för potentiella 

studenter inom den kompletterande pedagogiska utbildningen (med sedan tidigare avklarade 

teoretiska ämnesstudier) som önskar en snabbare väg till ämneslärarexamen. 

 

Tidsplan för behandling av principer av fristående kursutbud och sommarkurser 
för 2019 
 

 18 april beslut om kriterier för fristående kurser i Lärarhögskolan styrelse 

 19 april underlag till fakulteter, institutioner, programråd för äskande av fristående kurser 

för 2019 går ut 

 14 maj äskanden in till Lärarhögskolans kansli för beredning 

 7 juni beslut i Lärarhögskolans styrelsemöte om fristående kursutbud 2018 enligt nya 

kriterier. 
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