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Uppdraget 

 

Direktivet för en extern utvärdering av Lärarhögskolan vid Umeå universitet beslutades av 

rektor 2 mars 2019, bilaga 1. I direktivet anges att utvärderingen av Lärarhögskolan ska se 

över befintlig organisationsstruktur och verksamhetens innehåll och vid behov föreslå 

förändringar. Syftet med utvärderingen är att åstadkomma en så ändamålsenlig organisation 

som möjligt för att bedriva lärarutbildning och utbildningsvetenskap av hög kvalitet vid 

universitetet. Utöver detta ska utvärderingen särskilt pröva följande frågor: 

  

• Är Lärarhögskolans arbete och organisation ändamålsenlig för att åstadkomma 

högkvalitativa utbildningar? 

• Är Lärarhögskolans arbete och organisation ändamålsenliga när det gäller att utveckla 

högkvalitativ utbildningsvetenskaplig forskning vid Umeå universitet? 

 

I direktivet anges även att utvärderingen ska göras i dialog med Lärarhögskolan, berörda 

verksamheter, studentkårer, fackliga organisationer och fakultetsledningar samt med 

universitetsledningen. Förslaget ska lämnas till rektor senast den 30 maj 2019.  

 

Rektor har utsett Prorektor Wenche Jakobsen, Universitetet i Tromsø, och Professor Stefan 

Nordlund, Stockholms universitet att genomföra utvärderingen. Utredare Ester Roos-

Engstrand, Planeringsenheten, har bistått med administrativ hjälp i utvärderingen. 

 

 

Bakgrund 

 

Lärarhögskolan vid Umeå universitet har under åren genomgått ett flertal organisatoriska 

förändringar. Från att ha varit en lärarutbildningsfakultet skapades Umeå School of 

Education, som år 2011 övergick till Lärarhögskolan. Omskapandet och omorganiseringarnas 

syfte och mål var att göra en bra lärarutbildning ännu bättre. 

 

När Lärarhögskolan bildades 2011 fastställdes instruktioner för verksamheten. I Instruktion 
för Lärarhögskolan, bilaga 2, anges att rektor vart tredje år ska göra en prövning om det 

fortfarande är aktuellt att driva Lärarhögskolan i dess nuvarande form. Någon sådan 

prövning har ännu inte utförts varför det nu är angeläget att en utvärdering av 

Lärarhögskolans organisation och verksamhet sker. 

 

Lärarutbildningen vid Umeå universitet är mångfacetterad och spänner över tre fakulteter 

(samhällsvetenskaplig, humanistisk, teknisk-naturvetenskaplig) och berör 15 institutioner. 

Vid lärarutbildningsprogrammen studerar totalt 1 561 studenter. Fördelningen över 

fakulteterna av studenter vid de olika lärarprogrammen framgår av tabell 1. Huvuddelen av 

undervisningen ligger på Samhällsvetenskapliga fakulteten för förskollärarprogrammet, 

specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt yrkeslärarprogrammet. 

Grundlärarprogrammets undervisning sker till stor del vid Teknisk-naturvetenskapliga 
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fakulteten. Undervisning av ämneslärare och speciallärare sker i störst utsträckning vid 

Humanistiska fakulteten. 

 

Program 
Antal 

studenter Hum Sam Teknat 

Förskollärarprogrammet 268 29% 57% 15% 

Grundlärarprogrammet 353 18% 35% 47% 

Kompletterande pedagogisk utbildning  108 43% 36% 21% 

Speciallärarprogrammet 47 58% 24% 18% 

Specialpedagogprogrammet 39  100%  
Studie- och yrkesvägledarprogrammet 157  100%  
Yrkeslärarprogrammet 84 35% 65%  
Ämneslärarprogrammet  505 55% 23% 22% 

     

Grundlärarprogrammet - fritidshem 68  62% 38% 

Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1–3 172 19% 31% 50% 

Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4–6 113 28% 24% 48% 

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan 489 55% 23% 22% 

Ämneslärarprogrammet - åk 7–9 16 56% 38% 6% 
Tabell 1: Antalet studenter vid respektive lärarprogram samt andelen studenter vid respektive fakultet. Andelen 

är beräknad på kursansvarig institution, mars 2019. 

 

Vid Umeå universitet bedrivs även utländska lärares vidareutbildning, ULV, och 

vidareutbildning av lärare, VAL, vilka är uppdrag beslutade av regeringen. ULV har idag 26 

aktiva studenter och VAL 313 studenter. Vid Umeå universitet finns även en 

uppdragsutbildning till skolledare som ges av Centrum för skolledarutveckling vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

 

I forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området har det, från och med starten 

2010, totalt antagits 94 doktorander. 31 av dessa har disputerat och 62 bedriver fortfarande 

forskarstudier. Doktorander inom forskarskolan finns vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 

inom följande forskarutbildningsämnen; beteendevetenskapliga mätningar, kostvetenskap, 

juridik, pedagogik, psykologi och socialt arbete. Vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

bedrivs studier inom matematikdidaktik och naturvetenskapernas didaktik. Historia med 

utbildningsvetenskaplig inriktning, litteraturvetenskap, medievetenskap, religion och 

språkdidaktik är aktuella forskarutbildningsämnen inom Humanistiska fakulteten. Vid 

Medicinska fakulteten ingår forskarutbildningsämnet epidemiologi och folkhälsovetenskap. 

Forskarstudier inom pedagogiskt arbete bedrivs inom Samhällsvetenskapliga, Teknisk-

naturvetenskapliga och Humanistiska fakulteten. 
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Genomförande 

 

Inledande samtal hölls både med universitetets och Lärarhögskolans ledning samt med 

dekanerna. Efter samtalen gick en förfrågan ut, bilaga 3, till ämnesspecifika såväl som 

didaktiska institutioner om ett skriftligt underlag baserat på följande frågeställningar. 

 

• Vad fungerar bra med Lärarhögskolans nuvarande arbete och organisation?  
• Vad fungerar mindre bra med Lärarhögskolans nuvarande arbete och organisation? 
• Vilka möjligheter och risker för framtiden finns med Lärarhögskolans nuvarande 

arbete och organisation? 
 

Det kom in 74 svar. Utredarna har genomfört 40 intervjuer med såväl lärare som 

administratörer verksamma inom lärarutbildningen, studenter, ledningspersoner inom såväl 

de tre fakulteter som deltar i lärarutbildningen som Lärarhögskolan. En del av de intervjuade 

valdes på grund av de skriftliga synpunkter de skickat in, andra på grund av den funktion de 

har inom lärarutbildningen och forskningen relaterad till denna. Utöver detta har ett 

avsevärt underlag inklusive styrdokument, Audit av lärarhögskolan vid Umeå universitet 

2017, verksamhetsplaner, Instruktion för Lärarhögskolan, personalsammanställningar, UKÄ-

ut/självvärderingar och studentstatistik, ingått i underlaget för observationer och 

rekommendationer. 

 

 

Observationer 

 

Inledningsvis kan konstateras att nuvarande organisation av lärarutbildningen vid Umeå 

universitet innebär att Lärarhögskolan utgör en matrisorganisation som skär genom 

fakulteterna, dvs ligger utanför linjen. Detta skapar i sig problem eftersom Lärarhögskolan 

fördelar resurser både för utbildning och forskning, medan fakulteterna ansvarar för 

genomförandet av utbildningen. Ett missnöje med denna situation har framkommit både från 

ledningen vid Lärarhögskolan och från de tre dekaner vars institutioner bedriver verksamhet 

inom lärarutbildningen. I det fortsatta behandlas grundutbildningen, dvs den faktiska 

lärarutbildningen, för sig och därefter forskning och utbildning på forskarnivå. 

 

Grundutbildning 

Den mest genomgående och starkaste iakttagelsen är avsaknaden av identifierad institution 

eller person som är ansvarig för respektive utbildningsprogram. Varken studenter, lärare 

eller administratörer har kunnat peka ut var det faktiska ansvaret ligger. På frågor som ”till 

vem går du om du vill framföra synpunkter på helheten, progressionen i ett program” eller 

”för vem talar du om att en av dina studentkamrater har alkoholproblem” har ingen student 

kunnat svara. När lärare har fått samma frågor har svaren varit att antingen ”kanske 

studenthälsan”, ”en kursansvarig” eller ”det finns ju ingen”. Vi ser det som anmärkningsvärt 

och också oroande, att ingen har ett totalansvar för ett program, dess progression och inte 

heller för dess studenter. Det senare kan ju till exempel medföra att Umeå universitet missar 

möjligheten att förhindra att en olämplig student skickas på den verksamhetsförlagda 
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utbildningen, VFU, och kanske till och med senare ut i yrkeslivet. Det har också klart 

framkommit att studenterna saknar en sammanhållande person, som kan finnas till hands 

genom hela programmet, vara en länk mellan årskullar. 

Bara en av de intervjuade studenterna visste vad Lärarhögskolan är, de flesta hade faktiskt 

ingen aning. Det finns därför ingen anledning att utgå från att en student i någon större 

omfattning skulle söka sig till Lärarhögskolan och dess kansli för att framföra synpunkter. 

I Instruktion för lärarhögskolan anges programrådens uppgifter och funktion. Här framgår 

också att ordförande i ett programråd är programansvarig, men detta uppdrag finns inte. Det 

har blivit tydligt att eftersom programråden inte har något tydligt beslutsmandat, är deras 

roll oklar, upplevs mest som beredande inför sammanträden i Lärarhögskolans styrelse. Det 

är därför inte rimligt att de kan spela en sammanhållande funktion för studenterna inom 

respektive program. 

Bland de synpunkter som kommit fram finns en oro och kritik över att Lärarhögskolan har 

antagit ett flertal olika uppdrag som, ibland plötsligt, kommit att innebära merarbete för 

institutionerna där personalresurserna många gånger redan är hårt ansträngda. Vissa av dessa 

uppdrag har i själva verket varit åligganden från regeringen, svåra att avvisa. En bättre och 

tidigare kommunikation mellan Lärarhögskolan och institutionerna/prefekterna hade med 

all säkerhet kunnat undanröja en del av missnöjet. 

 

Processer för att genomföra ändringar i kursplaner är idag väldigt omständliga, ett exempel 

finns i bilaga 4. Det har även framkommit att man ibland avstår från att förändra på grund av 

den omfattande process som det innebär. 

 

En viktig del i arbetet med lärarutbildningen, inte minst i en så stor och varierande region 

som Västerbotten, är samarbetet med skolans huvudmän och regionen. Detta gäller självklart 

inom t.ex. VFU, vilket har fungerat bra. I andra avseenden har dock kritik framförts, som 

huvudsakligen gäller hur Lärarhögskolan har svarat upp på önskemål om vidareutbildning av 

lärare, särskilt de i mer avlägsna kommuner. Det står klart att mycket av kritiken bottnar i 

frustrationen över den brist på behöriga lärare som råder, inte bara i denna region, utan i 

hela landet. Det bör dock påpekas att man från regionens sida upplevt en förbättring i 

samarbetet den senaste tiden. 

 

Forskning och utbildning på forskarnivå 

Initialt konstaterar vi att den satsning som gjorts inom Lärarhögskolan på forskning och 

forskarutbildning har varit mycket lyckad och möjliggjort den klara framgång som den 

utbildningsvetenskapliga forskningen haft vid Umeå universitet. Forskarskolan har utan 

tvekan varit både uppskattad och en viktig komponent i att öka antalet disputerade inom 

detta forskningsfält. Särskilt har det sannolikt varit viktigt att även doktorander från 

institutioner som inte har omfattande uppdrag inom lärarutbildningen, men som har 

ämnesdidaktisk forskning, kunnat delta i forskarskolan. Detta har tydligt stimulerat 

tvärvetenskaplig forskning och ökat intresset för ämnesdidaktik inom hela Umeå universitet. 

Fördelningen av forskningsresurser har dock gett upphov till problem, även om de tillförda 

resurserna varit mycket viktiga för forskningsframgången. Det faktum att resurserna 

fördelats genom beslut i Lärarhögskolans styrelse, utan att ha föregåtts av nära samråd med 
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vare sig dekanus eller prefekt, har dels försvårat planeringen av lärarinsatser inom 

institutionerna, dels lett till ansamling av outnyttjade medel, myndighetskapital. Denna 

situation illustrerar de svårigheter som uppstår på grund av att Lärarhögskolan är en 

matrisorganisation i en linjeorganisation. 

 

 

Rekommendationer 

 

Grundutbildning 

Den mest allvarliga kritiken mot organisationen av lärarutbildningen är det faktum att det 

inte finns en ansvarig institution och person för respektive program. Lärarutbildningen är en 

av de mest komplexa utbildningarna i det svenska universitetsväsendet och detta gör 

avsaknaden av tydligt och identifierat programansvar särskilt allvarlig. I det skriftliga 

underlag vi fått från personer verksamma i utbildningen i olika roller och studenter, är detta 

den tydligaste frågan som lyfts fram. I intervjuerna har denna kritik förstärkts. Bristen på 

identifierad programansvarig medför negativa effekter såväl på den faktiska utbildningen 

som på studenternas möjligheter att påverka utbildningen, framföra andra synpunkter, t.ex. 

om de sett studiekamrater som de inte anser lämpliga som lärare, men också att känna 

hemkänsla i programmet och få stöd att lösa egna problem.  

När det gäller effekterna på utbildningen innebär avsaknaden av programansvarig att ingen 

som är nära den faktiska utbildningen tar ansvar för helheten, för progressionen inom 

programmet. Detta är särskilt viktigt eftersom inom varje program ges undervisningen vid 

flera institutioner. Samordningen mellan de olika institutionerna är därför helt avgörande för 

en utbildning med hög kvalitet. Här är naturligtvis samordningen mellan kurser och moment 

inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, av särskild vikt, liksom samordningen 

mellan denna och övriga kurser inom programmet inklusive VFU. 

 

Förslag  
• Lärarutbildningen flyttas till linjen och blir en av utbildningarna inom 

ansvarsområdet för vicerektor för utbildning. 

• För varje program utses en programansvarig institution och inom denna en 

programansvarig person (lärare). Minst en programadministratör/ studievägledare ska 

utses och både denna person och den programansvariga ska finnas angivna med 

kontaktuppgifter, gärna foto, på programmets hemsida. I vissa fall kan det vara 

lämpligt att samma institution har programansvar för mer än ett program. 

Programansvarig institution ska inte ge all undervisning inom programmet, utan 

utnyttja de kompetenser som finns inom hela Umu. 

• Tydliga gemensamma arbetsbeskrivningar för uppdraget som programansvarig 

utarbetas, och ska inkludera ansvar för såväl utbildningen inom programmet som stöd 

för och kontakter med studenterna. 

• Till varje program utser dekanus för den fakultet programansvariga institutionen 

tillhör, ett programråd med ledamöter från i programmet deltagande institutioner, 

UVK, VFU och en student från varje årskull. Programansvarig person är ordförande i 
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programrådet. Gemensamma instruktioner för programråden utarbetas. Dekanus 

delegerar tydliga och operativa beslut till ordföranden.  

• Ansvarig institution och person/lärare utses för UVK. Ansvaret för denna person är 

att samordna de olika kurserna, inklusive progressionen, inom UVK och att delta i 

programrådens arbete så att UVK är anpassad till respektive program. 

 

Forskning och utbildning på forskarnivå 

Utifrån det skriftliga underlaget och intervjuerna konstaterar vi att 

forskarskolan/forskarutbildningen fungerar mycket bra, inga negativa synpunkter på 

utbildningen inom denna har framkommit. De få negativa kommentarer vi fått avser 

huvudsakligen samråd mellan forskarskola och institution.  

När det gäller fördelningen av forskningsresurser har det tydligt framgått att den möjliggjort 

den mycket positiva utvecklingen av den utbildningsvetenskapliga forskningen vid Umu, 

men samtidigt skapat problem i det att resurser har fördelats utan samråd med dekaner och 

prefekter. Effekten har dels gällt planering av bemanning inom lärarutbildningen, dels 

ansamling av kapital vid institutionerna. Detta måste åtgärdas och långsiktigt bör även 

forskningsresurserna fördelas inom linjen. Samtidigt måste betonas att när detta sker måste 

stor hänsyn tas till att forskningsverksamheten vid vissa av institutionerna kanske ännu inte 

riktigt passar in i respektive fakultets fördelningssystem.  

 

Förslag 
• En ”forskningsnämnd” inrättas med ansvar för forskarskolan och för att lämna förslag 

till fördelning av forskningsresurser. 

• Rektor utser ordförande för denna nämnd, som ska bestå av representanter för 

fakulteterna, två lärare med stark forskningsmeritering inom utbildningsvetenskap, 

en extern som representerar regionen och två forskarstuderande. Definierat 

administrativt stöd knyts till nämnden. 

• Nämnden hanterar ansökningar till forskarskolan och ansvarar för kursutbudet inom 

denna. 

• Nämnden utlyser forskningsmedel, som kan ha olika omfattning och inriktning, dvs 

till miljöer, individer eller för att möta specifika behov t.ex. att säkerställa att 

ämnesdidaktisk forskning bedrivs i alla ämnen inom lärarutbildningen. Nämnden 

ansvarar för utvärdering och rangordning av inkomna ansökningar baserad på 

dokumenterad kompetens inom utbildningsvetenskaplig forskning och inkommen 

projektplan. Nämndens rangordning av inkomna ansökningar är under en 

övergångsperiod underlag för beslut av rektor. Mer långsiktigt är den underlag för 

beslut i berörda fakulteter. 

 

Administration och samverkan med regionen 

Vissa uppgifter och funktioner inom lärarutbildningen vinner på att utföras centralt, 

gemensamt för samtliga program. Dessa ärenden hanteras idag huvudsakligen av 

Lärarhögskolans kansli. Hit hör övergripande kontakter med regionen, t.ex. att säkra VFU-

platser, förmedla kontakter mellan regionen och berörda program, ta emot och förmedla 

externa förfrågningar och uppdrag. För att stärka kontakten med regionen avseende frågor 
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inom lärarutbildningen och utbildningsvetenskaplig forskning bör en person utses att ha 

detta ansvar.  

 

Förslag 
• Rektor utser en välmeriterad lärare med erfarenhet inom lärarutbildningen att vara 

ansvarig för kontakterna med regionen i frågor som rör skolans arbete. Till denna 

funktion knyts också administrativt stöd. 

• En mindre administrativ enhet inrättas med central placering, med ansvar för bl.a. att 

säkra VFU-platser, att vara mottagare av förfrågningar som rör skolans arbete och 

liknande externa ärenden. 

 

 

Kommentarer 

 

Ovannämnda förslag, medför om de genomförs, att matrisorganisationen Lärarhögskolan 

avvecklas. Vi menar att de förslag som avser ansvarsfördelning inom grundutbildningen, 

lärarutbildningen, är av stor vikt om lärarutbildningen ska utvecklas mot högre kvalitet och 

studenter ska ges en välkomnande och stödjande studiemiljö. Vissa aspekter av en 

omorganisation av lärarutbildningen har vi inte gett förslag på, nämligen: 

 

• Hur utredning av, och beslut om, vilka institutioner som ska ges ansvar för de olika 

programmen, men enligt vår mening ska inte alla programansvar ligga inom en 

fakultet. 

• Benämning, placering och ledning av den mindre administrativa enheten som vi 

föreslår. Detsamma gäller placering av det administrativa stöd som avser 

”forskningsnämnden” och personen med ansvar för samverkan med regionen. 

• Tidsplanen för genomförandet av omorganisationen. Samtliga åtgärder som avser 

utbildningen, såväl den i programmen som på forskarnivå bör ha trätt i kraft inför 

nytt läsår, förslagsvis inför höstterminen 2020, medan förändringar i resursflöde då 

bör ske för budgetåret 2021.  

• I samtalen har även tänkbara förändringar i institutionsstrukturen kommenterats. Vi 

har dock valt att inte beröra detta inom vårt uppdrag. 
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Slutord 

 

Under vårt arbete har vi mött ett mycket starkt engagemang för lärarutbildningen och för 

Umeå universitet, detta har varit särskilt tydligt under de intervjuer vi genomfört med 

ledning, lärare, administratörer och studenter. Intervjuerna har präglats av öppenhet och 

konstruktiva förslag. Vi är övertygade om att detta engagemang kommer att vara ett gott stöd 

i den omorganisation som vi föreslår, en omorganisation som kommer tydliggöra ansvaret för 

de olika programmen, från ledningsnivå, via fakultet och institution, till prefekt och 

programansvarig. Vi menar att detta är en nödvändig förändring för att utveckla och 

förbättra lärarutbildningen vid Umeå universitet. 

Vi vill också framhålla att det effektiva och trevliga stöd vi fått av Ester Roos-Engstrand har 

varit helt avgörande för vårt arbete. 

 

Tromsö maj 2019 

 

 

 
        Wenche Jacobsen       Stefan Nordlund 
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Bilagor: 

 

1. Direktiv för utvärdering av Lärarhögskolan, Dnr: FS 1.6.2-408-19 

2. Instruktion för Lärarhögskolan, Dnr: FS 1.2.1-1127-16 

3. Inbjudan till skriftliga synpunkter 

4. Kursplaneprocess 
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Dnr FS 1.6.2-408-19 2019-01-25 

Direktiv för utvärdering av Lärarhögskolan vid Umeå 
universitet 

Bakgrund 
Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH) bildades år 2011 med syfte att ansvara för universitetets 
samlade ekonomiska resurser för lärarutbildning och forskning inom det utbildningsvetenskapliga 
området. Lärarhögskolans uppdrag i enlighet med Umeå universitets arbetsordning (FS 1.1-195-18) 
samt instruktion för högskolan (FS 1.2.1-1127-16) är att 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 universitet. Lärarhögskolan ska ledas av 
en styrelse som bl.a. har det administrativa ansvaret för LH:s övergripande inriktning och utveckling, 
det övergripande ansvaret för upplägg och organisation av utbildning på grundläggande och avancerad 
nivå inom området, samt att fastställa kriterier för fördelning av resurser för forskning och utbildning 
på forskarnivå utifrån riktlinjer från universitetsstyrelse och rektor. 

I Instruktion för Lärarhögskolan anges att rektor vart tredje år ska göra en prövning om det fortfarande 
är aktuellt att driva LH i dess nuvarande form. Någon sådan har ännu inte utförts varför det nu är 
angeläget att en utvärdering av LH:s organisation och verksamhet sker.  

Uppdrag 
Rektor beslutar att en extern utvärdering av Lärarhögskolan vid Umeå universitet ska ske. 
Utvärderingen ska, med utgångspunkt i högskolans instruktion, se över befintlig organisationsstruktur 
och verksamhetens innehåll och vid behov föreslå förändringar. Detta i syfte att åstadkomma en så 
ändamålsenlig organisation som möjligt för att bedriva lärarutbildning och utbildningsvetenskap av hög 
kvalitet vid universitetet. 

Utvärderingen ska utöver ovanstående särskilt pröva följande frågor: 

• Är Lärarhögskolans arbete och organisation ändamålsenlig för att åstadkomma högkvalitativa
utbildningar?

• Är Lärarhögskolans arbete och organisation ändamålsenliga när det gäller att utveckla
högkvalitativ utbildningsvetenskaplig forskning vid Umeå universitet?

Utredningen ska göras i dialog med Lärarhögskolan, berörda verksamheter, studentkårer, fackliga 
organisationer och fakultetsledningar samt med universitetsledningen. 

Förslaget ska lämnas till rektor senast den 30 maj 2019. Lägesrapporter ska lämnas under arbetets gång 
vid tidpunkter som utredaren och rektor kommer överens om. 

Planeringsenheten ska bistå med administrativ hjälp i utvärderingen. 
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1 Namn 

Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH) 

Umeå School of Education 

2 Bakgrund 

Genom 1977 års högskolereform kom samtliga lärarutbildningar i Umeå (Lärarhögskolan, 
Förskoleseminariet, Seminariet för huslig utbildning och statens institut för högre utbildning 
av sjuksköterskor) att uppgå i Umeå universitet. Universitets lärarutbildningar samlades då 
inom universitetets sektor för undervisningsyrken, den s.k. U-sektorn. Genom beslut av 
universitetsstyrelsen den 1 juni 1992 organisades lärarutbildningen genom Utbildnings- och 
forskningsnämnden för Lärarutbildningen, likställd med en fakultetsnämnd för att genom 
beslut av universitetsstyrelsen den 3 december 1999 bli Fakulteten för lärarutbildning. 

Fakultetsnämnden för lärarutbildning avvecklades från och med den 1 januari 2009 genom 
beslut i universitetsstyrelsen den 11 juni 2008 som samtidigt inrättade ledningsorganet 
Umeå School of Education (USE). USE var i formell organisatorisk ordning ett så kallat 
särskilt organ för lärarutbildning, i enlighet med den reglering som tidigare fanns i 
högskolelagen. Sådana organ skulle till och med år 2010 finnas vid alla universitet och 
högskolor med tillstånd att utfärda lärarexamen. I den nya högskolelag som trädde i kraft 
den 1 januari 2011 finns inte detta krav kvar, utan alla frågor som har med universitetets 
interna organisation att göra – vid sidan av kravet på att ha en styrelse och en rektor – är 
helt upp till respektive universitet och högskola att avgöra.  

Med bakgrund av ovanstående, samt de erfarenheter som vunnits under de två år USE 
verkat, uppdrog rektor under våren 2011 till en arbetsgrupp ledd av seniorkonsult Staffan 
Uvell att genomföra en översyn av organisationen av Lärarutbildningen vid Umeå 
universitet. På basis av arbetsgruppens rapport samt universitetsledningens förslag 
beslutade universitetsstyrelsen den 8 november 2011 att uppdra åt rektor att fatta det 
formella beslutet om verksamhetens organisatoriska form samt fastställa ett formellt svenskt 
namn för den (Dnr: UmU 103-1285-11). 

Denna instruktion fastställer lärarutbildningen vid Umeå universitets organisatoriska form 
och är upprättad i enlighet med universitetsstyrelsens regeldokument Regler och 
handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter 
och högskolor vid Umeå universitet (Dnr: UmU 100-828-10). Föreliggande revidering, 
fastställd av rektor den 21 juni 2016, innebär en justering av Lärarhögskolans programråds 
roll och uppgifter. 

Bilaga p 36



Umeå universitet, 901 87 Umeå 
Rektor 

Datum: 2016-06-21 
Dnr: FS 1.2.1-1127-16 

Sid 4 (9) 

3 Syfte 

Lärarhögskolan vid Umeå universitet ska ansvara för universitetets samlade ekonomiska 
resurser för lärarutbildning1 och forskning inom det utbildningsvetenskapliga området. 

3.1 Uppdrag 

Lärarhögskolan vid Umeå universitet ska 

• samordna, utveckla och kvalitetssäkra lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid
Umeå universitet,

• vara en angelägenhet för hela universitetet och samverka med parter inom såväl som
utanför universitet.

4 Organisation 

4.1 Form av centrumbildning 

Lärarhögskolan vid Umeå universitet är en centrumbildning organisatoriskt placerad direkt 
under rektor vid Umeå universitet. 

Det ankommer på styrelse och föreståndare vid Lärarhögskolan vid Umeå universitet att 
verksamheten bedrivs i enlighet med delegation given av rektor vid Umeå universitet. 

Rektor vid Umeå universitet, eller den rektor delegerar till ,  har ansvar för att verksamheten 
planeras och att budget fastställs, att verksamhet och ekonomi följs upp och att nödvändiga 
underlag lämnas för årsredovisning och verksamhetsberättelse. För rektor, eller den rektor 
delegerar till,  tillkommer att i de olika stegen samråda med delaktiga fakulteter i 
centrumbildningen. 

4.2 Ingående parter 

Lärarhögskolan vid Umeå universitet är en universitetsgemensam centrumbildning där 
samtliga fakulteter vid universitetet är ingående parter. Centrumbildningen samverkar även 
med avnämare och skolhuvudmän regionalt och nationellt. 

4.3 Styrelse 

1	I enlighet med tidigare beslut fattade av universitetsstyrelse och rektor.	
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4.3.1 Styrelsens sammansättning, mandatperiod, 
sammanträdesfrekvens och beslutsförhet 

Lärarhögskolan vid Umeå universitet leds av en styrelse enligt nedanstående 
sammansättning. Universitetets rektor utfärdar närmare instruktioner för hur utseendet av 
styrelsens ledamöter ska genomföras. Dock senast fyra månader innan gällande 
mandatperiods utgång: 

Kategori	 Antal	 Utses	av	

Ordförande	
Förestånden	för	Lärarhögskolan	vid	Umeå	universitet	
(LH)	

1	 Rektor	Umeå	universitet	*	

Vice	ordförande	
Biträdande	föreståndare	för	LH	

1	 Rektor	Umeå	universitet	*	

Dekan,	prodekan	eller	vicedekan	vid	humanistiska,	
samhällsvetenskapliga	och	teknisk-natur-	
vetenskapliga	fakulteterna		

3	 Dekan	

Lärarrepresentanter 
Vetenskapligt	kompetenta	lärare	verksamma	vid	Umeå	
universitet	som	till	väsentlig	del	är	verksamma	inom	
LH:s	verksamhetsområde.	En	gemensam	
gruppsuppleant	ska	utses. 

3	 Rektor	Umeå	universitet	

Externa	representanter	
Kvalificerad	representanter	för	
skolhuvudman/avnämare,	ej	anställda	vid	Umeå	
universitet	eller	annat	lärosäte.	

2	 Rektor	Umeå	universitet	

Studenter	
En	av	studenterna	ska	representera	
utbildning	på	forskarnivå.	En	gemensam	
gruppsuppleant	ska	utses.	

3	 Studentkårerna	
gemensamt	

13	

*Föreståndare och biträdande föreståndnare vid Lärarhögskolan vid Umeå universitet
rekryteras i annan ordning och anställs av rektor vid Umeå universitet. 

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år och därutöver när minst fem (5) 
ledamöter så önskar. Styrelsens möten ska protokollföras. 
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Styrelsen är beslutsför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga 
ledamöterna är närvarande. Omröstning i styrelsen skall vara öppen och avgörs med enkel 
majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst. 

Mandatperioden för de av rektor och dekan utsedda ledamöterna är tre år. 
Studentrepresentanternas mandatperiod är ett år. 

4.3.2 Styrelsens uppgift 

Styrelsen för Lärarhögskolan vid Umeå universitet ansvarar 

administrativt för 

• centrumbildningens övergripande inriktning och utveckling
• att årligen lämna budgetförslag till rektor vid Umeå universitet
• att utifrån universitetsstyrelsens beslut fördela budget samt fastställa verksamhetsplan
• att i övrigt främja centrumets verksamhet

avseende utbildning på grundläggande och avancerad nivå 

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

avseende forskning och utbildning på forskarnivå 

• fastställa kriterier för fördelning av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå
utifrån riktlinjer från universitetsstyrelse och rektor, 
• fördela resurser för forskning och utbildning på forskarnivå till institutioner, forskare
och forskargrupper 
• initiera och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå med för verksamhetsområdet
relevant inriktning 
• utveckla, följa upp och utvärdera forskning och utbildning på forskarnivå samt
• inrätta forskarskolor

4.4 Föreståndare och biträdande föreståndare 

4.4.1 Föreståndarens uppgift och mandatperiod 

Den dagliga verksamheten vid Lärarhögskolan vid Umeå universitet ska ledas av en 
föreståndare med såväl vetenskaplig som pedagogisk kompetens samt inneha god 
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samarbetsförmåga och ledaregenskaper. Föreståndaren utses av rektor vid Umeå universitet 
för en period av tre år och ska tituleras ”rektor vid Lärarhögskolan vid Umeå universitet”. 

Föreståndaren, tillika ordförande för Lärarhögskolan vid Umeå universitets styrelse, har till 
sina uppgifter 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
• kommunicera inåt och utåt om verksamheten
• delta i det offentliga samtalet om ansvarsområdet.

4.4.2 Biträdande föreståndare 

Biträdande föreståndare utses av rektor vid Umeå universitet för en period av tre år. 
Biträdande föreståndaren, tillika LH:s styrelses vice ordförande, har till uppgift att bistå 
föreståndaren i arbetet samt via delegation axla specifika uppgifter. Vid föreståndarens 
bortovaro träder biträdande föreståndaren in som ordinarie föreståndare. Biträdande 
föreståndaren ska tituleras ”biträdande rektor vid Lärarhögskolan vid Umeå universitet”. 

4.4.3 Villkor och arvode 

Villkor och arvode för föreståndare och biträdande föreståndare ska sättas med 
utgångspunkt i dokumentet Generella villkor för uppdraget som dekan och prodekan från 
den 17 juni 2014 (Dnr FS 1.1.2-803-14) samt eventuella generella justeringar i arvodesnivå 
för dekan och prodekan. 

4.5 Beredningsorganisation och kansliresurser 

4.5.1 Kansli 

Lärarhögskolan vid Umeå universitet ska till sitt stöd ha ett kansli som leds av en kanslichef. 
Beslut om anställning samt arbetsuppgifter beslutas av rektor vid Umeå universitet efter 
samråd med föreståndaren för LH.  Kansliet ska ombesörja att sedvanliga 
beredningsuppgifter utförs och utgöra ett stöd för Lärarhögskolan vid Umeå universitet och 
dess styrelse. 

4.5.2 Programråd 

Lärarhögskolan vid Umeå universitets styrelse ska efter samråd med involverade 
institutioner, inrätta programråd för utbildningar inom LH:s ansvarsområde. Respektive 
programansvarig är programrådets ordförande.  Programråden är beredande organ för 
utbildningsfrågor vid LH. 
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Programråden 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, 
• genomföra uppföljningar och lämna årlig verksamhetsberättelse för programmet
samt. 

I respektive programråd ingår 
• Ordförande Programansvarig
• Representanter för medverkande institutioner
• En till två (1-2) studeranderepresentanter
•Vid behov kan avnämarrepresentanter inkluderas

4.5.3 Lärarutbildningsråd 

Lärarhögskolan vid Umeå universitets styrelse ska inrätta ett råd för informations- och 
erfarenhetsutbyte inom lärarutbildningen samt med uppgift att för styrelses och rektors 
räkning bereda icke programspecifika eller övergripande programgemensamma 
utbildningsfrågor inom LH:s ansvarsområde.  

I rådet ingår	

• Ordförande
• Föreståndare eller biträdande föreståndare
• Samtliga programansvariga
• En till två (1-2) studeranderepresentanter

4.5.4 Forskningskommitté 

Lärarhögskolan vid Umeå universitets styrelse ska inrätta en forskningskommitté till uppgift 
att för styrelses och föreståndarens räkning bereda forskningsfrågor inom Lärarhögskolan 
vid Umeå universitets ansvarsområde. Ledamöter i LH:s styrelse kan inte vara ledamöter i 
forskningskommittén. 

I kommittén ingår 

• Ordförande
• Fakultetsrepresentanter verksamma inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå
universitet. Nominerade av respektive dekan 
• En till två (1-2) studeranderepresentanter
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5 Organisationsenhetskod 

6000 

6 Finansiering 

Lärarhögskolan vid Umeå universitet erhåller huvuddelen av sin finansiering via 
anslagsmedel enligt beslutav universitetsstyrelsen. Till detta kommer även viss finansiering 
från externa medel. Till exempel uppdragsutbildning. 

7 Uppföljning 

Var tredje år gör rektor en prövning om det fortfarande är aktuellt att driva 
centrumbildningen i dess nuvarande form. Det åligger därför föreståndaren att i samråd 
med styrelse och efter samråd med centrumbildnings övriga parter inkomma till rektor med 
en redovisning av centrumets verksamhet och uppnådda mål. Redovisningen ska inlämnas 
senast sex månader före utgången av respektive treårsperiod. Redovisningen ska beakta 
centrumbildningens vetenskapliga innehåll, kvalitén på utbildning, samverkan, mervärde 
och nyttiggörande. Om prövningen visar att centrumbildningen inte ska fortsätta bedrivas i 
sin nuvarande form, ska den antingen ombildas eller avvecklas. 

Rektor ska därefter, på basis av redovisningen, besluta om centrumbildningens fortsatta 
verksamhet. 
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Utvärdering av Lärarhögskolan 

Till 

Dekaner 

Lärarhögskolan 

Lärarhögskolans kanslipersonal 

Lärarhögskolans utbildningsledare 

Lärarhögskolans styrelse 

Lärarhögskolans avnämare 

Programrådsordförande 

Prefekter  

Ämneslärare 

Fakulteternas kanslipersonal 

UMPE 

På uppdrag av rektor kommer en extern utvärdering av Lärarhögskolan att ske under våren och 

direktivet för utvärdering av Lärarhögskolan vid Umeå universitet fastställdes 19-03-05. 

Utredningen ska göras i dialog med Lärarhögskolan, berörda verksamheter, studentkårer, fackliga 

organisationer och fakultetsledningar samt med universitetsledningen. Rektor har utsett Prorektor 

Wenche Jakobsen, Universitetet i Tromsø, och Professor Stefan Nordlund, Stockholms universitet 

att genomföra utvärderingen. Rapporten ska lämnas till rektor senast den 30 maj 2019. 

Utvärderarna önskar skriftligt underlag, max två sidor, där dessa punkter beaktas: 

• Vad fungerar bra med Lärarhögskolans nuvarande arbete och organisation

• Vad fungerar mindre bra med Lärarhögskolans nuvarande arbete och organisation

• Vilka möjligheter och risker för framtiden finns med Lärarhögskolans nuvarande arbete

och organisation

Vänligen, skicka texterna senast 15 april till ester.roos-engstrand@umu.se. Vid eventuella frågor 

kontakta Ester Roos-Engstrand. 

Vänligen skriv i mallen nedan: 

Utvärdering av Lärarhögskolan 

Namn: 

Funktion: 

Arbetsplats: 

• Vad fungerar bra med Lärarhögskolans nuvarande arbete och organisation
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• Vad fungerar mindre bra med Lärarhögskolans nuvarande arbete och organisation

• Vilka möjligheter och risker för framtiden finns med Lärarhögskolans nuvarande arbete

och organisation
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 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Dimensionering av fristående kursutbud och sommarkurser 
2020 

Utgångspunkterna för dimensioneringsförslaget är: 

 att  kurserna ska stämma överens med Lärarhögskolans fastställda kriterier, samt 

 att ersättningen till institutionerna för att ge dessa kurser, ekonomiskt, ska rymmas inom 

utbildningsramen för 2020.  

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

prioritering av dessa kurser i händelse av att utbildningsramen inte medger beviljande av samtliga.  

Dessa kriterier gäller fortfarande. 

 

Bedömningen har gjorts att alla äskade kurser stämmer överens med de fastställda kriterierna.  

 

Uppskattningen av antalet helårsstudenter, HST, som ryms inom Lärarhögskolans utbildningsram 

2020 görs i tre steg. För det första görs en uppskattning av antal HST, som de studenter som redan 

finns inne i utbildningssystemet per 2019-12-31 genererar, för det andra antal HST som 

programnybörjarna under 2020 genererar (beslut om denna dimensionering togs på 

Lärarhögskolans styrelsemöte 2018-04-05) och för det tredje antalet HST som fristående kurser och 

sommarkurser under 2020 beräknas generera. 

 

Lärarhögskolans preliminära utbildningsram för 2020 är 162,6 miljoner kronor. Genomsnittlig 

prislapp per helårsstudent enligt första prognosen för 2019 är 77 tkr, vilket medför att inom 

Lärarhögskolans utbildningsram finns utrymme att finansiera cirka 2 110 helårsstudenter under 

2020. 

 

Antalet studenter som bedöms finnas inne i systemet 2019-12-31 motsvarar cirka 1 250 HST. 

Uppskattningen bygger på uppgifter hämtade från Lärarhögskolans resurstilldelningsverktyg för 

2018. 

 

Antal programnybörjare under 2020 motsvarar cirka 370 HST. Utrymmet kvar till fristående 

kursutbudet är 490 HST (2 110-1 250-370). 

 

Institutionernas totala äskande motsvarar 543 HST, 517 HST är fristående kurser och 26 HST är 

sommarkurser, se bilaga 1. Vid slutavräkningen 2018 hade 84 procent av institutionernas äskanden 

blivit av. Om samma förhållande gäller 2020 kommer utfallet av antal HST inom ramen för 

fristående kurser och sommarkurser bli cirka 456 HST (543*0,84). Alla äskade kurser ryms alltså 

inom den preliminära utbildningsramen. 

 

Osäkerheten i parametrarna som används i uträkningarna är stora. Andelen kurser som förväntas 

bli av (84 %) är en hög andel och den genomsnittliga prislappen på 77 tkr är också hög.  

 

Beredning 
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli. Underlag för äskande om fristående 

kurser och sommarkurser skickades ut till prefekter och studierektorer vid Humanistiska-, 

Samhällsvetenskapliga- och Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten den 26 april. Sista dagen för 

äskanden var 10 maj. Efter detta datum har det inkommit två tilläggsäskanden, ett från 

Institutionen för estetiska ämnen och ett från Institutionen för språkstudier, båda har beaktats i 

processen. 
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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 

Gäller även 2020
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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. 
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motivering till val av kategori

0 6PE206 Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning 3,5 ht 40 2,33 Distans 25%

Naturvetenskapernas och 

matematikens didaktik NA

Handledarutbildning VFU

Beställd av LH

0 6PE206 Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning 3,5 vt 40 2,33 Distans 25%

Naturvetenskapernas och 

matematikens didaktik NA

Handledarutbildning VFU

Beställd av LH

0 6PE208

Handledarutbildning för VFU-handledare, 

handledningssamtal 4 ht 40 2,67 Distans 25% Tillämpad utbildningsvetenskap SA

Handledarutbildning VFU

Beställd av LH

0 6PE208

Handledarutbildning för VFU-handledare, 

handledningssamtal 4 vt 40 2,67 Distans 25% Tillämpad utbildningsvetenskap SA

Handledarutbildning VFU

Beställd av LH

0 6SY033 Introduktion till studie- och yrkesvägledning 12,5 vt 35 7,29 Distans 100% Tillämpad utbildningsvetenskap SA

SYV - Överbryggande termin

Beställd av LH

0 6SY034 Teorier, modeller och metoder för karriärvägledning 7,5 vt 35 4,38 Distans 100% Tillämpad utbildningsvetenskap SA

SYV - Överbryggande termin

Beställd av LH

0 6SY035 Samhällsvetenskap 10 vt 35 5,83 Distans 100% Tillämpad utbildningsvetenskap SA

SYV - Överbryggande termin

Beställd av LH

1 6EXxxx

Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp 

(avancerad nivå) A, B 30 vt 5 2,50 Distans 100% SA

1 6EXxxx

Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp 

(avancerad nivå) A, B 30 ht 10 5,00 Distans 100% SA

1 6LU005 Samhällsorientering åk 4-6 B 30 vt 10 5,00 Campus 100% idé- och samhällstudier HU

Kursen ges som programkurstillfälle inom 

Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6.  

Studenter som läser andra ämnen inom programmet 

1 6ES082 Bild 1, distans A 15 vt 20 5,00 Distans 50% Estetiska ämnen DE

1 6ES082 Bild 1, distans A 15 ht 20 5,00 Distans 50% Estetiska ämnen DE

1 6ES090 Bild, 2a distans A 15 ht 18 4,50 Distans 50% Estetiska ämnen DE

1 6ES091 Bild, 2b distans A 15 vt 15 3,75 Distans 50% Estetiska ämnen DE

1 6ES107 Skapande bild, distans A 15 vt 18 4,50 Distans 50% Estetiska ämnen MU

1 6ES107 Skapande bild, distans A 15 ht 18 4,50 Distans 50% Estetiska ämnen MU

1 6MU058 Musik 1, distans A 15 vt 15 3,75 Distans 50% Estetiska ämnen MU

1 6MU058 Musik 1, distans A 15 ht 15 3,75 Distans 50% Estetiska ämnen MU

1 6MU059 Musik 2, distans A 15 vt 10 2,50 Distans 50% Estetiska ämnen MU

1 6MU059 Musik 2, distans A 15 ht 10 2,50 Distans 50% Estetiska ämnen MU

1 6MU060 Musik 3, distans A 15 vt 10 2,50 Distans 50% Estetiska ämnen MU

1 6MU060 Musik 3, distans A 15 ht 10 2,50 Distans 50% Estetiska ämnen MU

1 6TX026 Slöjd 1, textil A 30 vt 15 7,50 Distans 50% Estetiska ämnen TE

1 6TX026 Slöjd 1, textil A 15 ht 40 10,00 Distans 50% Estetiska ämnen TE

1 6TX016 Slöjd, textil 2a, distans A 15 ht 32 8,00 Distans 50% Estetiska ämnen TE

1 6TX020 Slöjd, textil 2b, distans A 15 vt 22 5,50 Distans 50% Estetiska ämnen TE

1 6TX025 Textila uttryck A 15 vt 16 4,00 Distans 50% Estetiska ämnen TE

1 6TX025 Textila uttryck A 15 ht 16 4,00 Distans 50% Estetiska ämnen TE

1 6TX027 Kläddesign A 7,5 ht 16 2,00 Distans 50% Estetiska ämnen TE

1 6TX028 Vävdesign A 7,5 ht 8 1,00 Distans 50% Estetiska ämnen TE

1 6TX029 Väv- och kläddesign – estetiska skapandeprocessen A 7,5 ht 15 1,88 Distans 50% Estetiska ämnen TE

1 6TX030 Väv- och kläddesign fördjupning A 15 vt 18 4,50 Distans 50% Estetiska ämnen ÖV

1 6SL035 Slöjd 1, trä- och metall A 30 vt 15 7,50 Distans 50% Estetiska ämnen TE

1 6SL035 Slöjd 1, trä- och metall A 15 ht 38 9,50 Distans 50% Estetiska ämnen TE

1 6SL021 Slöjd, trä- och metall 2a, distans A 15 ht 30 7,50 Distans 50% Estetiska ämnen TE

1 6SL022 Slöjd, trä- och metall 2b, distans A 15 vt 22 5,50 Distans 50% Estetiska ämnen TE

1 6SL036

Form, färg, estetik och uttryck - Utveckla ditt formspråk 

i trä. A 15 ht 8 2,00 Distans 50% Estetiska ämnen TE

1 6SL038

Skapandets intryck – utveckla och tala om hantverkets 

tysta kunskap A 15 vt 8 2,00 Distans 50% Estetiska ämnen TE

1 6SL030 Slöjd, trä- och metall 1, fristående A 30 vt 3 1,50 Campus 100% Estetiska ämnen TE

1 6SL037 Slöjd, trä- och metall 2, fristående A 30 ht 3 1,50 Campus 100% Estetiska ämnen TE

1 6TX023 Slöjd, textil 1, fristående A 30 vt 3 1,50 Campus 100% Estetiska ämnen ÖV
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1 6TX035 Slöjd, textil 2, fristående A 30 ht 3 1,50 Campus 100% Estetiska ämnen ÖV

1 6MU044 Musik 1, fristående A 30 vt 5 2,50 Campus 100% Estetiska ämnen MU

1 6MU064 Musik 2, fristående A 30 ht 4 2,00 Campus 100% Estetiska ämnen MU

1 6MU048 Musik 3, fristående A 30 vt 2 1,00 Campus 100% Estetiska ämnen MU

1 6ES101 Bild 1, fristående A 30 vt 3 1,50 Campus 100% Estetiska ämnen DE

1 6ES070 Bild 2, fristående A 30 ht 3 1,50 Campus 100% Estetiska ämnen DE

1 6ES085 Bild 3, fristående A 30 vt 4 2,00 Campus 100% Estetiska ämnen DE

1 6ES086 Bild fördjupning 1 fristående A 30 vt 2 1,00 Campus 100% Estetiska ämnen DE

1 6ES089 Bild fördjupning 2 fristående A 30 ht 2 1,00 Campus 100% Estetiska ämnen DE

1 6ID017 Idrott och hälsa I A 30 vt 5 2,50 Campus 100% Pedagogiska institutionen ID

1 6ID018 Idrott och hälsa III A 30 vt 5 2,50 Campus 100% Pedagogiska institutionen ID

1 6PE222 Specialpedagogik för grundlärare B 5 vt 5 0,42 100% Pedagogiska institutionen LU

1 6SP053 Utvärdering, ledarskap och förändringsarbete D 22,5 vt 5 1,88 100% Pedagogiska institutionen SA

1 6SP054

Att utveckla lärande i skola och vardag - 

utvecklingsstörning D 15 vt 5 1,25 100% Pedagogiska institutionen SA

1 6SP055

Undervisning, kommunikation och kunskapsutveckling - 

utv störning D 15 vt 5 1,25 Distans 100% Pedagogiska Institutionen SA

1 6SP051 Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer D 7,5 ht 10 1,25 100% Pedagogiska institutionen SA?

1 6PE223 Specialpedagogik för ämneslärare A 5 ht 5 0,42 Campus 100% Pedagogiska institutionen LU

1 6ID015 Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 2 B 15 ht 5 1,25 Campus 100% Pedagogiska institutionen ÖV

1 6ID016 Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 1 B 15 ht 5 1,25 Campus 100% Pedagogiska institutionen ÖV

1 6ID314 Idrott och hälsa II A 30 ht 5 2,50 Campus 100% Pedagogiska institutionen ID

1 6ID019 Idrott, fostran och socialisation A 7,5 ht 5 0,63 Campus 100% Pedagogiska institutionen SA Platserna ska ge ett antal studenter  behörighet till KPU

1 6KN023 Hem- och konsumentkunskap A, distans A 30 vt 35 17,50 Distans 100% Kostvetenskap NA?

Högt söktryck ca 180 sökande i prio 1 vt -19. Detta gör 

att vi vill starta en kurs på 50 % studietakt ht -20

1 6KN016 Hem- och konsumentkunskap C, fördjupning A 30 vt 20 10,00 Distans 100% Kostvetenskap SA

1 6KN025 Hem- och konsumentkunskap B, distans A 30 ht 25 12,50 Distans 100% Kostvetenskap NA?

1 6KN026 Hem- och konsumentkunskap B15, distans A 15 ht 10 2,50 Distans 100% Kostvetenskap NA?

1 6***** Hem- och konsumentkunskap 1, 15 hp ( nivå 1-15 hp) A 15 ht 20 5,00 Distans 50% Kostvetenskap NA?

Ny kurs som ska ingå  HK 45 hp. Erbjuda 50% studietakt 

för behöriga lärare att läsa upp behörigheten i ämnet 

HK ( 45 hp fördelat på 3 terminer). Nivå 31-45 hp kan då 

samläsas med HK B, 15 hp ( ht 21). 

1 6DV000 Programmeringsteknik med C och Matlab, 7.5 hp A 7,5 ht 5 0,63 Campus 100% Datavetenskap NA50TE50

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. 

Endast en sökande (som dessutom sökt inom program) 

inför ht19 gör att vi minskar äskandet från 10 till 5 

platser inför 2020. 

1 6MA036 Linjär algebra A 7,5 vt 2 0,25 Campus 100% Matematik och matematisk statistik NA

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. 
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1 6MA042 Matematiska metoder A 7,5 vt 10 1,25 Campus 100% Matematik och matematisk statistik NA

1 6MA047 Flervariabelanalys A 7,5 vt 2 0,25 Campus 100% Matematik och matematisk statistik NA?

1 6MA040 Algebra A 7,5 vt 10 1,25 Campus 100% Matematik och matematisk statistik NA

1 6MA044 Problemlösning och matematiska resonemang A 7,5 vt 7 0,88 Campus 100% Matematik och matematisk statistik NA?

1 6MA043 Diskret matematik A 7,5 vt 10 1,25 Campus 100% Matematik och matematisk statistik NA?

1 6MS003 Statisitk för naturvetare A 7,5 vt 2 0,25 Campus 100% Matematik och matematisk statistik NA?

1 6MA041 Envariabelanalys 1 A 7,5 vt 10 1,25 Campus 100% Matematik och matematisk statistik NA50SA50

1 6MA045 Differentialekvationer och flervariabelanalys A 7,5 vt 7 0,88 Campus 100% Matematik och matematisk statistik NA?

1 6MA048 Matematikens historia A 7,5 ht 10 1,25 Campus 100% Matematik och matematisk statistik NA

1 6MA050 Differentialekvationer A 7,5 ht 2 0,25 Campus 100% Matematik och matematisk statistik NA?

1 6MS002 Statistik för lärare A 7,5 ht 2 0,25 Campus 100% Matematik och matematisk statistik NA

1 6MA046 Envariabelanalys 2 A 7,5 ht 2 0,25 Campus 100% Matematik och matematisk statistik NA50SA50

1 6FY009 Astronomi och meteorologi A, B 7,5 ht 24 3,00 Distans 25% Institutionen för fysik NA

Vi har givit kursen Astronomi och meteorologi (6FY009) 

hösten 2017 och hösten 2018 exklusivt för studenter 

inom LYAGR, LYAGY, LYLÄP och LYKGY. Tillströmningen 

till kursen 2017 och 2018 var inte hög: 14 respektive 7 

studenter. Vi sökte därför, och tilldelades, 24 fristående 

kursplatser på 6FY009 inom Lärarhögskolans ram 2019. 

Till dessa platser har vi 80 sökande totalt (2019-04-15) 

och av dem har 64 kursen inom intervallet prio 1-6. Vår 

förhoppning är att även 2020 kunna stötta kursen 

genom fristående kursplatser och då framförallt locka 

yrkesverksamma lärare i behov av fortbildning.

1 6KE101 Kemididaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet 7,5 vt 3 0,38 Campus 50%

Naturvetenskapernas och 

matematikens didaktik NA

För de 8 didaktikkurserna inom kemi, fysik, biologi och 

naturkunskap önskar vi en ram om totalt 16 

utbildningsplatser. Vi har exemplifierat detta genom att 

äska mellan 1-3 student per kurstillfälle i detta 

dokument. Vi önskar alltså kunna omfördela 

studieplatser mellan dessa kurser beroende på söktryck.

1 6KE102 Kemididaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet 7,5 vt 1 0,13 Campus 50%

Naturvetenskapernas och 

matematikens didaktik NA Se kommentar till kurs 6KE101.

1 6BI101 Biologididaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet 7,5 vt 3 0,38 Campus 50%

Naturvetenskapernas och 

matematikens didaktik NA Se kommentar till kurs 6KE101.

1 6BI102 Biologididaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet 7,5 vt 1 0,13 Campus 50%

Naturvetenskapernas och 

matematikens didaktik NA Se kommentar till kurs 6KE101.

1 6FY101 Fysikdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet 7,5 vt 3 0,38 Campus 50%

Naturvetenskapernas och 

matematikens didaktik NA Se kommentar till kurs 6KE101.

1 6FY102 Fysikdidaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet 7,5 vt 1 0,13 Campus 50%

Naturvetenskapernas och 

matematikens didaktik NA Se kommentar till kurs 6KE101.
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1 6NK101 Naturkunskapsdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet 7,5 vt 3 0,38 Campus 50%

Naturvetenskapernas och 

matematikens didaktik NA

Ny kurs. Kursplan ej fastställd, men kommer i allt 

väsentligt att likna ovanstående kemi-/fysik-/biologi-

didaktikkurser. Färdigställt förslag till kursplan kommer 

tillsändas Lärarhögskolan enligt gällande 

hanteringsordning. Se även kommentar till kurs 6KE100.

1 6NK102 Naturkunskapsdidaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet 7,5 vt 1 0,13 Campus 50%

Naturvetenskapernas och 

matematikens didaktik NA

Ny kurs. Kursplan ej fastställd, men kommer i allt 

väsentligt att likna ovanstående kemi-/fysik-/biologi-

didaktikkurser. Färdigställt förslag till kursplan kommer 

tillsändas Lärarhögskolan enligt gällande 

hanteringsordning. Se även kommentar till kurs 6KE101.

1 6PE182 Sex och samlevnad 7,5 ht 10 1,25 Campus 25%

Naturvetenskapernas och 

matematikens didaktik NA

1 6MN050 Matematikdidaktik ! 7,5 vt 2 0,25 100%

Naturvetenskapernas och 

matematikens didaktik NA?

1 6MN051 Matematikdidaktik II 7,5 ht 2 0,25 100%

Naturvetenskapernas och 

matematikens didaktik NA?

1 6EN045 Engelska för ämneslärare, kurs 1 A 30 vt 2 1,00 Campus 100% Språkstudier HU

1 6EN036 Engelska 2 för ämneslärare med inr  gymnasiet A 30 ht 2 1,00 Campus 100% Språkstudier HU

1 6EN035 Engelska 3 för ämneslärare med inr gymnasiet A 30 vt 2 1,00 Campus 100% Språkstudier HU

1 6FA008 Franska för ämneslärare, kurs 1 A 30 vt 1 0,50 Campus 100% Språkstudier HU

1 6FA009 Franska för ämneslärare, kurs 2 A 30 ht 1 0,50 Campus 100% Språkstudier HU

1 6FA010 Franska för ämneslärare, kurs 3 A 30 vt 1 0,50 Campus 100% Språkstudier HU

1 6SA008 Spanska I för ämneslärare A 30 vt 2 1,00 Campus 100% Språkstudier HU

1 6SA014 Spanska för ämneslärare, kurs 2 A 30 ht 2 1,00 Campus 100% Språkstudier HU

1 6SA011 Spanska för ämneslärare, kurs III A 30 vt 2 1,00 Campus 100% Språkstudier HU

1 6SV068 Svenska som andraspråk för ämneslärare, kurs 1 A 30 vt 2 1,00 Campus 100% Språkstudier HU

1 6SV060 Svenska som andraspråk A A 30 vt 12 6,00 Campus 100% Språkstudier HU

1 6SV061

Svenska som andraspråk A, Det mångkulturella 

klassrummet och svenskans fonologi A 15 ht 15 3,75 Campus 25% Språkstudier HU

1 6SV062

Svenska som andraspråk A, Att lära på ett andraspråk 

och svenskans grammatik A 15 ht 15 3,75 Campus 25% Språkstudier HU

1 6SV069 Svenska som andraspråk för ämneslärare, kurs 2 A 30 ht 2 1,00 Campus 100% Språkstudier HU

1 6SV063 Svenska som andraspråk B A 30 ht 8 4,00 Campus 100% Språkstudier HU

1 6SV064

Svenska som andraspråk B, Flerspråkiga inlärares 

litteracitet A 15 ht 15 3,75 Campus 25% Språkstudier HU

1 6SV065

Svenska som andraspråk B, Flerspråkighet och 

fördjupning A 15 ht 15 3,75 Campus 25% Språkstudier HU

1 6SV070 Svenska som andraspråk för ämneslärare, kurs 3 A 30 vt 2 1,00 Campus 100% Språkstudier HU

1 6SV066

Svenska som andraspråk C, Diskriminerande strukturer 

och skönlitteratur A 15 vt 6 1,50 Distans 50% Språkstudier HU

1 6SV067

Svenska som andraspråk C, Examensarbete för 

kandidatexamen A 15 vt 6 1,50 Distans 50% Språkstudier HU

1 6SV067

Svenska som andraspråk C, Examensarbete för 

kandidatexamen A 15 ht 6 1,50 Distans 50% Språkstudier HU

1 6TY022 Tyska för ämneslärare, kurs 1 A 30 vt 1 0,50 Campus 100% Språkstudier HU

1 6TY023 Tyska för ämneslärare, kurs 2 A 30 ht 1 0,50 Campus 100% Språkstudier HU

1 6TY014 Tyska III för ämneslärare A 30 vt 1 0,50 Campus 100% Språkstudier HU

1 6TY020 Tyska C, Deutsch lernen und lehren III A 7,5 vt 2 0,25 Distans 50% Språkstudier HU även moment inom 6TY014

1 6SD003

Examensarbete i språkdidaktik för ämneslärarexamen, 

30 hp A 7,5 ht 2 0,25 Distans 100% Språkstudier HU parallellt med programkurs; ht 20: 7,5 hp, vt 21: 22,5 hp

1 6SD003

Examensarbete i språkdidaktik för ämneslärarexamen, 

30 hp A 30 vt 2 1,00 Distans 100% Språkstudier HU

Om fler institutioner erbjuder examensarbetskurser så 

att ett samarbete är möljigt kan vi erbjuda dessa: för 

eftersläntrare
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1 6SD003

Examensarbete i språkdidaktik för ämneslärarexamen, 

30 hp A 30 ht 2 1,00 Distans 100% Språkstudier HU

Om fler institutioner erbjuder examensarbetskurser så 

att ett samarbete är möljigt kan vi erbjuda dessa: för 

eftersläntrare

1 6SD002 Examensarbete i svenska för ämneslärarexamen, 30 hp A 30 vt 2 1,00 Distans 100% Språkstudier HU

Om fler institutioner erbjuder examensarbetskurser så 

att ett samarbete är möljigt kan vi erbjuda dessa: för 

eftersläntrare

1 6SD002 Examensarbete i svenska för ämneslärarexamen, 30 hp A 30 ht 2 1,00 Distans 100% Språkstudier HU

Om fler institutioner erbjuder examensarbetskurser så 

att ett samarbete är möljigt kan vi erbjuda dessa: för 

eftersläntrare

1 6SD003

Examensarbete i språkdidaktik för ämneslärarexamen, 

30 hp A 22,5 ht 2 0,75 Distans 100% Språkstudier HU

Fortsätter vt 21: parallellt med programkurs; ht 20: 7,5 

hp, vt 21: 22,5 hp

1 ny prel. läs- och skrivinlärning 1 B 7,5 ht 20 2,50 Distans 25% Språkstudier HU Kompletteringsäskande Fler vägar in

1 ny prel. läs- och skrivinlärning 2 B 7,5 ht 20 2,50 Distans 25% Språkstudier HU Kompletteringsäskande Fler vägar in

2 6ES078 Forskning och utveckling i skolan 2 Magister 7,5 vt 5 0,63 Distans 25% Estetiska ämnen HU Magisterkurs Piteå (LH ändrat fr kat 4 till kat 2)

2 6ES079 Undervisning och lärande 1 Magister 7,5 ht 5 0,63 Distans 25% Estetiska ämnen HU Magisterkurs Piteå (LH ändrat fr kat 4 till kat 2)

2 6ES071 Forskning och utveckling i skolan 1 Magister 7,5 ht 5 0,63 Distans 25% Estetiska ämnen HU Magisterkurs Piteå (LH ändrat fr kat 4 till kat 2)

2 6ES102 Vetenskaplig teori och metod 2 Magister 7,5 vt 4 0,50 Distans 25% Estetiska ämnen HU Magisterkurs Piteå (LH ändrat fr kat 4 till kat 2)

2 6ES099 Magisteruppsats i pedagogisk yrkesverksamhet Magister 15 ht 18 4,50 Distans 25% Estetiska ämnen HU Magisterkurs Piteå (LH ändrat fr kat 4 till kat 2)

2 6ES053 Vetenskaplig teori och metod Magister 15 vt 15 3,75 Distans 50% Estetiska ämnen HU

2 6ES020 Ämnesdidak i estetiska ämnen Magister 15 ht 15 3,75 Distans 50% Estetiska ämnen HU

2 6NO042

Utomhuspedagogik, naturvetenskap och matematik i 

förskola, fritidshem och grundskola 7,5 vt 20 2,50 Campus 25%

Naturvetenskapernas och 

matematikens didaktik NA

Förslag till ny kurs inom huvudområdet pedagogisk 

yrkesverksamhet på avancerad nivå. Konceptidé till 

kursplan bifogas. Om finansiering erhålls kommer 

färdigställt förslag till kursplan tillsändas Lärarhögskolan 

enligt gällande hanteringsordning vid senare tillfälle.

2 ny kurs

Ämnesdidaktik, Att analysera och utveckla lärande och 

undervisning i språkliga kontexter 7,5 ht 6 0,75 Distans 25% Språkstudier HU ht 20+vt 21

2 ny kurs

Språkdidaktik: Undervisning för elever i språk-,  läs- och 

skrivsvårigheter 7,5 vt 15 1,88 Distans 25% Språkstudier HU

2 6SD008

Språkdidaktik: Aktuella frågor och metoder i 

språkdidaktisk forskning 7,5 vt 4 0,50 Distans 25% Språkstudier HU Fortsättning från ht 19: totalt 15 hp, 7,5 hp under 2019

2 ny kurs

Ämnesdidaktik, Att analysera och utveckla lärande och 

undervisning i språkliga kontexter 7,5 ht 6 0,75 Distans 25% Språkstudier HU Fortsätter vt 21: ht 20+vt 21

2 6PE138 Utbildningsvetenskap i pedagogisk praktik 15 ht 30 7,50 Distans 50% Tillämpad utbildningsvetenskap SA

Fortbildningskurs för lärare på avancerad nivå inom 

huvudområdet pedagogisk yrkesverksamhet. Kan ingå i 

magisterexamen.

2 6PE134 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod 15 vt 30 7,50 Distans 50% Tillämpad utbildningsvetenskap SA

Fortbildningskurs för lärare på avancerad nivå inom 

huvudområdet pedagogisk yrkesverksamhet. Kan ingå i 

magisterexamen.

2 6PE242 Magisteruppsats i pedagogisk yrkesverksamhet 30 ht 30 15,00 Distans 100% Tillämpad utbildningsvetenskap SA

Fortbildningskurs för lärare på avancerad nivå inom 

huvudområdet pedagogisk yrkesverksamhet. Kan ingå i 

magisterexamen.

2 6PE241 Magisteruppsats i pedagogisk yrkesverksamhet 15 ht 30 7,50 Distans 50% Tillämpad utbildningsvetenskap SA

Fortbildningskurs för lärare på avancerad nivå inom 

huvudområdet pedagogisk yrkesverksamhet. Kan ingå i 

magisterexamen.

2 6IT023 Matematikundervisning med IT 7,5 ht 30 3,75 Distans 25% Tillämpad utbildningsvetenskap SA

Fortbildningskurs för lärare på avancerad nivå inom 

huvudområdet pedagogisk yrkesverksamhet. Kan ingå i 

magisterexamen.

2 6IT047 Design av digital didaktik 7,5 ht 30 3,75 Distans 25% Tillämpad utbildningsvetenskap SA

Fortbildningskurs för lärare på avancerad nivå inom 

huvudområdet pedagogisk yrkesverksamhet. Kan ingå i 

magisterexamen.

2 6PE243 Trygga lärmiljöer, identitet och intersektionalitet 15 ht 40 10,00 Distans 50% Tillämpad utbildningsvetenskap SA

Fortbildningskurs för lärare på avancerad nivå inom 

huvudområdet pedagogisk yrkesverksamhet. Kan ingå i 

magisterexamen.
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2 6PE233 Mobbning och kränkande handlingar i teori och praktik 7,5 vt 20 2,50 Distans 50% Tillämpad utbildningsvetenskap SA

Fortbildningskurs för lärare på avancerad nivå inom 

huvudområdet pedagogisk yrkesverksamhet. Kan ingå i 

magisterexamen.

2 6PE232 Barns och ungas identitetsskapande på nätet 7,5 vt 20 2,50 Distans 50% Tillämpad utbildningsvetenskap SA?

Fortbildningskurs för lärare på avancerad nivå inom 

huvudområdet pedagogisk yrkesverksamhet. Kan ingå i 

magisterexamen.

2 6PE244 Normkritisk genuspedagogik 15 ht 20 5,00 Distans 50% Tillämpad utbildningsvetenskap SA?

Fortbildningskurs för lärare på avancerad nivå inom 

huvudområdet pedagogisk yrkesverksamhet. Kan ingå i 

magisterexamen.

2 6SP056

Neuropsykiatriska svårigheter - förhållningsätt, 

bemötande och strategier i pedagogisk verksamhet 15 ht 30 7,50 Distans 50%

Institutionen för tillämpad 

utbildningsvetenskap SA?

Fortbildningskurs för lärare på avancerad nivå inom 

huvudområdet specialpedagogik. Kan ingå i 

magisterexamen.

2 6PE278

Undervisning och kvalitetsutveckling i förskola 

respektive fritidshem 15 ht 30 7,50 Distans 50%

Institutionen för tillämpad 

utbildningsvetenskap SA?

Nyutvecklad kurs för att möta behov på avancerad nivå 

inom ämnesområdet och stödja rekrytering till 

forskarutbildning. Den är avsedd att tillhöra TUV:s 

kurser som kan användas för att ta ut en generell 

magister mot pedagogisk yrkesverksamhet.

3 6PE194

Democracy, Human Rights and Sustainability: etc - 

Campus 7,5 vt 25 3,13 Campus 100% Pedagogiska institutionen SA

3 6PE194

Democracy, Human Rights and Sustainability: etc - 

Campus 7,5 vt 25 3,13 Distans 25% Pedagogiska institutionen SA

3 6PE192

Teaching and Learning within the Swedish School 

System (VFU) 7,5 vt 25 3,13 Campus 100% Pedagogiska institutionen VU80SA20

3 6PE192

Teaching and Learning within the Swedish School 

System (VFU) 7,5 vt 15 1,88 Campus 100% Pedagogiska institutionen VU80SA20

3 6PE193 Teaching and Learning in an International Context 7,5 vt 25 3,13 100% Pedagogiska institutionen SA

3 6PE194 Democracy, Human Rights and Sustainability: etc 7,5 ht 30 3,75 Campus 100% Pedagogiska institutionen SA

3 6PE192

Teaching and Learning within the Swedish School 

System 7,5 ht 25 3,13 Campus 100% Pedagogiska institutionen VU80SA20

3 6PE195

Research Design and Methodology in Educational 

science 7,5 ht 30 3,75 Campus 100% Pedagogiska institutionen SA

3 6PE193 Teaching and Learning in an International Context 7,5 ht 30 3,75 Campus 100% Pedagogiska institutionen SA

3 6PE239

Utbildningspolicy, utbildningsforskning och pedagogisk 

praktik ur internationella perspektiv I 7,5 vt 25 3,13 Campus 100% Tillämpad utbildningsvetenskap SA

Kurs på engelska för inresande studenter. 

Grundläggande nivå.

3 6PE263

Utbildningspolicy, utbildningsforskning och pedagogisk 

praktik ur internationella perspektiv II 7,5 vt 5 0,63 Campus 100% Tillämpad utbildningsvetenskap SA?

Kurs på engelska för inresande studenter. Avancerad 

nivå. Läses parallellt med 6PE239.

4 6KN014 Mat och hälsa för barn ungdomar 7,5 ? 50 6,25 Distans 25% Kostvetenskap NA?

Högt söktryck, ht 19 - 245 sökande i prio 1 ( totalt 397 

sökande)

4 6MN049

Matematik 1 för lärande och undervisning för 

förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6 15 vt 15 3,75 Distans 50%

Naturvetenskapernas och 

matematikens didaktik NA

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. 

4 6MN047

Matematik 2 för lärande och undervisning för 

förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 15 ht 6 1,50 Distans 50%

Naturvetenskapernas och 

matematikens didaktik NA

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. 
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4 6MN048

Matematik 2 för lärande och undervisning för 

grundskolans årskurs 4-6 15 ht 6 1,50 Distans 50%

Naturvetenskapernas och 

matematikens didaktik NA

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. 

4 6NO023

Naturorientering och teknik för lärande och 

undervisning för åk F-3 och 4-6 15 vt 8 2,00 Distans 50%

Naturvetenskapernas och 

matematikens didaktik NA

4 6NO031

Naturorientering och teknik för lärande och 

undervisning för åk 4-6, del II 15 ht 8 2,00 Distans 50%

Naturvetenskapernas och 

matematikens didaktik NA

4 6NO041

Matematik, naturvetenskap och utomhuspedagogik - 

Sommar 7,5 vt 25 3,13 Campus 50%

Naturvetenskapernas och 

matematikens didaktik NA

Programidentisk kurs med kurs 6NO036 för 

grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. 

Förslag till ny kurs. Konceptidé till kursplan bifogas. Om 

finansiering erhålls kommer färdigställt förslag till 

kursplan tillsändas Lärarhögskolan enligt gällande 

hanteringsordning vid senare tillfälle.

5 6PE274 Skolans digitalisering 7,5 vt 15 1,88 Distans 50% Pedagogiska institutionen SA?

5 6SD007 Didaktik för modersmålslärare 7,5 ht 20 2,50 Distans 25% Språkstudier HU

5 6LI011 Människans språk: Lingvistik för lärare, 30 hp 15 ht 5 1,25 Distans 50% Språkstudier HU totalt 30 hp, 15 hp per termin; fortsätter vt 21

5 6LI011 Människans språk: Lingvistik för lärare, 30 hp 15 vt 5 1,25 Distans 50% Språkstudier HU Fortsättning från ht 19: totalt 30 hp, 15 hp per termin

5 6PE275 Genuspedagogik i lärmiljöer 15 vt 50 12,50 Distans 50% Tillämpad utbildningsvetenskap SA?

Fortbildningskurs för lärare på grundläggande nivå. 

Mycket stor relevans för skola, aktuell och efterfrågad.

5 6PE275 Genuspedagogik i lärmiljöer 15 ht 50 12,50 Distans 50% Tillämpad utbildningsvetenskap SA?

Fortbildningskurs för lärare på grundläggande nivå. 

Mycket stor relevans för skola, aktuell och efterfrågad.

5 6PE230 Mobbning i lärandemiljöer 7,5 vt 50 6,25 Distans 25% Tillämpad utbildningsvetenskap SA

Fortbildningskurs för lärare på grundläggande nivå. 

Mycket stor relevans för skola, aktuell och efterfrågad.

5 6PE230 Mobbning i lärandemiljöer 7,5 ht 50 6,25 Distans 25% Tillämpad utbildningsvetenskap SA

Fortbildningskurs för lärare på grundläggande nivå. 

Mycket stor relevans för skola, aktuell och efterfrågad.

SUMMA 516,58

Sammanst kat Bilaga p 37



4 2ID004

Anpassad fysisk aktivitet med inriktning mot 

rörelsehinder 7,5 30 3,75 Campus 50% Pedagogiska institutionen ID50SA50

Beslut gäller under förutsättning att alla 

kurser har kurskoder som börjar med en 6 :a. 

4 2PE273 Fjärrundervisning 7,5 30 3,75 Distans 50% Pedagogiska institutionen SA?

1 6SV074

Flerspråkighet i förskoleklassen och grundskolans tidiga 

år 7,5 25 3,13 Distans 50% Språkstudier HU?

1 ny kurs prel. titel Flerspråkighet i grundskolans tidiga år 7,5 15 1,88 Distans 50% Språkstudier HU?

2 6EN044 Kommunikativ kompetens i engelska för grundlärare grundlärare 7,5 30 3,75 Distans 50% Språkstudier HU?

3 6SV072

Att läsa och skriva i lärarutbildning och läraryrket - 

fokus grundlärare grundlärare 7,5 20 2,50 Distans 50% Språkstudier HU?

3 6SV073

Att läsa och skriva i lärarutbildning och läraryrket - 

fokus ämneslärare ämneslärare 7,5 20 2,50 Distans 50% Språkstudier HU?

4 2IT029 Digital kompetens och lärande I 7,5 40 5,00 Distans 50% Tillämpad utbildningsvetenskap NA

26,25

Antal 

studenter

Kategori

(1-4)

Kurskod

6*****

Benämning Program

(gäller kategori 2 och 3)

Poäng HST Studietakt

%

Institution Kommentar / 

motivering till val av kategori

Distributions-

form

Kursens utbildnings-

område
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Förslag till ämnen som ska erbjudas i Kompletterande pedagogisk 

utbildning, KPU, samt vilka ämnen som ska prioriteras i särskilda 

urvalsgrupper  
 

Bakgrund 
Ett förslag på ämnen i KPU samt vilka av dessa ämnen som ska prioriteras i egen urvalsgrupp har 

tagits fram och skickats ut på remiss. Detta med anledning av att en ny KPU-utbildning med dels 50 

procent och dels 100 procent studietakt ska erbjudas från och med ht 2020. Lärarhögskolans styrelse 

fattade beslut (p 10 2019-02-19) om att ämnen i KPU och urvalsgrupper skulle beredas och skickas ut 

på remiss.   

 

Beredning 
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli och ledning. Förslaget har även gått på remiss till 

institutioner och till programråd för ämneslärarprogrammet och KPU. Hur synpunkter på förslaget 

har beaktats framgår i bilaga 1, 2 och 3. Exempel på studieplaner mot examen ges i bilaga 4. Inkomna 

remissvar återfinns i bilaga 5. 

 

Tidsplan 
2019-02-19 Fastställande av kursansvariga institutioner samt fortsatt utvecklingsprocess 

2019-03-01 – 2019-04-30 Beredning av ämnen som ska erbjudas i KPU samt vilka ämnen som ska 

prioriteras. 

2019-05-01 – 2020-03-15 Arbete med utveckling av kursplaner, utbildningsplan, utvckling av 

undervisningsformer samt och planering för utlysning av program 

Ht 2020 Programstart 

 

Förslag till beslut  
Lärarhögskolans styrelse beslutar att:  

 Fastställa förslag till ämnen i KPU med 50 % och 100 % takt fr o m ht 2020 

 

 Fastställa förslag till ämnen i KPU som prioriteras med egen urvalsgrupp 

 

 Fassttälla förslag på fördelning av platser mellan urvalsgrupperna 

 

 Fastställa förslaget att ämnen, urvalsgrupper och hantering av andraämne ska gälla för en 

treårsperiod.  

 

 Uppdra till föreståndaren att besluta om engelska och idrott ska kunna ingå som andraämne 

efter dialog med berörda institutioner.  

 

Bilagor: 
Bilaga 1: Förslag till ämnen i KPU och förslag till ämnen i KPU som prioriteras med egen urvalsgrupp  

Bilaga 2: Lista över ämnen i KPU  

Bilaga 3: Förslag på fördelning av platser mellan ämnen i urvalsgrupperna 

Bilaga 4: Exempel på studieplaner mot examen i KPU 

Bilaga 5: Inkomna remissvar 
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Bakgrund till förslag till ämnen i KPU och förslag 

på urvalsgrupper i prioriterade ämnen 
 

Sammanfattning 
Här nedan presenteras förslaget i sammanfattning. Ämnena som föreslås erbjudas i KPU presenteras 

här i ämnesområden och i alfabetisk ordning inom varje område. I bilaga 2 finns en förteckning över 

KPU-ämnen och prioriterade ämnen att erbjuda i KPU. I bilaga 3 finns ett förslag till på hur platserna i 

urvalsgrupperna ska fördelas för prioriterade ämnen. I bilaga 4 finns exempel på studieplaner mot 

examen. Med KPU-ämnen avses ämnen som Umeå universitet föreslås erbjuda inom KPU. Med 

prioriterade ämnen avses de KPU-ämnen som prioriteras högre än de övriga och därmed får en egen 

urvalsgrupp.  

 
Alla KPU-ämnen som föreslås att erbjudas i KPU från ht 2020 

presenterade i ämnesområden: 

 

-Bild, Hem- och konsumentkunskap, Musik, 

Slöjd - textil, Slöjd, trä- och metall, Specialidrott 

-Franska, Finska, Samiska, Spanska, Svenska, 

Svenska som andra språk, Tyska,  

-Biologi, Fysik, Kemi, Matematik, Naturkunskap, 

Teknik  

*Varav förslag på prioriterade ämnen med egen urvalsgrupp (se bilaga 3)   som 

leder till ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9, dvs ämnen endast 

i grundskolan 

- Hem- och konsumentkunskap 

- Slöjd, textil 

- Slöjd, trä- och metall 

 

* Varav förslag på prioriterade ämnen med egen urvalsgrupp (se bilaga 3)   som 

leder till ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet, dvs ämne endast i 

gymnasieskolan: 

-Specialidrott 

 

* Varav förslag på prioriterade ämnen med egen urvalsgrupp (se bilaga 3)   som 

leder till ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs åk 7-9 oc h/eller 

gymnasiet, dvs ämnena i både grundskolan och i gymnasieskolan: 

 

- Bild 

- Franska 

- Fysik 

- Kemi 

- Musik 

- Samiska 

- Spanska 

- Svenska som andra språk 

- Teknik 

- Tyska 

 

 

Inledning 
I samband med att en ny variant av KPU-utbildning startar ht 2020 har frågan om vilka ämnen som ska 

erbjudas utretts, och vilka av dessa ämnen som ska prioriteras högre än de andra vid antagning, i 

enlighet med beslut i Lärarhögskolans styrele 190219; Fastställande av kursansvar för ny KPU hösten 

2020 och förslag till fortsatt utvecklingsprocess1.  

 

För att kunna erbjuda utbildningsvägar där det idag inte finns reguljära ämneslärarprogram finns ett 

behov av att dels göra ett val av ämnen som ska erbjudas inom KPU, dels dimensionera platserna i egna 

urvalsgrupper per undervisningsämne i KPU. Idag dimensioneras ämneslärarprogrammen med ett 

begränsat antal platser för varje ingångsämne. Motsvarande bör gälla för KPU, det vill säga att ett visst 

antal platser reserveras för prioriterade KPU-ämnen.  En utgångspunkt för förslaget är att välja 

strategiskt viktiga ämnen där KPU utgör enda vägen att utbilda sig till lärare vid Umeå universitet 

                                                      
1 FS 1.6.2-2145-17, p 10, Lärarhögskolans styrelsemöte 190219,  Fasttällande av kursansvar för ny KPU hösten 2020 och förslag till fortsatt 
utvecklingsprocess https://www.aurora.umu.se/enheter/lh/organisation/protokoll/styrelse-protokoll/ 

https://www.aurora.umu.se/enheter/lh/organisation/protokoll/styrelse-protokoll/
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exempelvis hem- och konsumentkunskap, samiska, specialidrott och slöjd, men också ämnen där det 

reguljära programmet har få studenter i ämnet, exempelvis moderna språk och bild.  

 

Bristen på lärare är alarmerande stor idag. Enligt Skolverkets prognoser2 förväntas rekryteringsbehovet 

i årskurs 7-9 bli närmare 25 000 heltidstjänster och i gymnasieskolans allmänna ämnen bli ca 17 500 

heltidstjänster fram t o m 2031. I inkomna remissvar efterfrågas vad som avses med bristämne. Det är 

svårt att enkelt kunna säga vad som egentligen är ett bristämne idag eftersom bristen kan sägas vara 

oerhört stor i de flesta ämnen och förväntas vara det under den närmaste tioårsperioden. Bristen på 

behöriga lärare är dessutom olika stor vid olika skolor, olika kommuner, olika regioner. I förslaget har 

därför inte bristämne definierats. Det största rekryteringsbehovet inom åk 7-93 fram till 2031 beräknas 

vara i ämnena matematik, svenska, engelska, slöjd, idrott- och hälsa, hem- och konsumentkunskap samt 

spanska. Behovet är stort i svenska som andra språk fram till 2021 men förväntas då avta. Det största 

rekryteringsbehovet inom gymnasiet4 fram till 2031 beräknas vara i ämnena matematik, engelska, 

svenska, ”vissa ämnen”, idrott- och hälsa samt samhällskunskap. Behovet är stort i svenska som andra 

språk fram till 2021 men förväntas då avta. Liknande slutsatser kommer även 

universitetskanslersämbetet5 fram till. De ämnen det kommer saknas flest lärare i är matematik, 

svenska som andra språk, de naturvetenskapliga ämnena, slöjd och hem- och konsumentkunskap.  

 

Lärarhögskolan har sedan hösten 2012 erbjudit kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, för 

studenter som vill bli lärare och har ämnesstudier motsvarande 90 hp för åk 7-9, alternativt 120 hp för 

gymnasiet. Vid Umeå universitet liksom vid andra lärosäten har inte alla undervisningsämnen i årskurs 

7-9 och i gymnasieskolan varit öppna för sökande till KPU. På programhemsidorna6 för nuvarande KPU 

finns förteckning över ämnen som erbjuds samt ämneskrav i respektive ämne. 

 

I dagsläget erbjuds tre program7 vid Umeå universitet; KPU med 50 % takt, KPU med 150 % takt samt 

KPU för forskarutbildade. KPU 50 % studietakt har erbjudits för sökande i praktisk-estetiska ämnen, 

moderna språk (franska, spanska, tyska), finska, samiska och svenska som andra språk. Det råder i 

princip inte någon konkurens om platserna. Lärarhögskolan har valt att erbjuda KPU med en 

långsammare studietakt för just dessa ämnen, utifrån antagandet att de studerande gynnas av takten 

samt att det utbildas få lärare i dessa ämnen. 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.  

 

KPU 150 % studietakt har erbjudits för sökande i alla ovan nämnda ämnen samt i en mängd andra 

ämnen. Programmet är mycket populärt och har ca fyra förstahandssökande per plats. Eftersom man 

studerar hela utbildningen på ett läsår samt studerar på distans lockas sökande från hela landet. En 

tredje variant är den särskilda regeringssatsningen KPU för forskarutbildade 2016-2021. Utbildningen 

ges med 125 % studietakt och erbjuds för de med en forskarexamen samt med minst 90 hp i ett av 

ämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller i teknik. Programmet är mycket populärt bland annat för 

                                                      
2 Uppdrag om att ta fram återkommande prognoser över behovet av förskollärare och olika lärarkategorier, Dnr U2016/02335S 
https://www.skolverket.se/publikationsserier/regeringsuppdrag/2017/uppdrag-att-ta-fram-aterkommande-prognoser-over-behovet-av-
forskollarare-och-olika-lararkategorier?id=3876 
3 Ibid, sid 62, diagram 32 
4 Ibid, sid 67, diagram 36. 
5 Ämneslärare i årskurs 7–9 och gymnasiet: Ökande behov väntas i flera undervisningsämnen,  Statistisk analys, 2019-03-26 / 3  
https://www.uka.se/download/18.316719ea16995093fe41d23/1553681583902/statistisk-analys-2019-03-26-amneslarare-i-arskurs-7-9-
och-gymnasiet.pdf 
6 Möjliga undervisningsämnen i KPU vid Umeå universitet  https://www.umu.se/utbildning/program/kompletterande-pedagogisk-
utbildning---gymnasieskolan/mojliga_undervisningsamnen_och_amneskrav-for-antagning/ 
7 Kompletterande pedagogisk utbildning vid Lärarhögskolan Umeå universitet 
https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/kpu/ 
 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/regeringsuppdrag/2017/uppdrag-att-ta-fram-aterkommande-prognoser-over-behovet-av-forskollarare-och-olika-lararkategorier?id=3876
https://www.skolverket.se/publikationsserier/regeringsuppdrag/2017/uppdrag-att-ta-fram-aterkommande-prognoser-over-behovet-av-forskollarare-och-olika-lararkategorier?id=3876
https://www.uka.se/download/18.316719ea16995093fe41d23/1553681583902/statistisk-analys-2019-03-26-amneslarare-i-arskurs-7-9-och-gymnasiet.pdf
https://www.uka.se/download/18.316719ea16995093fe41d23/1553681583902/statistisk-analys-2019-03-26-amneslarare-i-arskurs-7-9-och-gymnasiet.pdf
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/
https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/kpu/
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att den studerande erhåller ett bidrag på 25 000 kr per månad under tolv månader. Programmet har ca 

sju förstahandssökande per plats. Utbildningens ges med ett sista intag våren 2021.  

 

I den nya KPU-utbildning ska samma kurser studeras oavsett om man studerar med 50 % eller 100 % 

studietakt.  Utbildningen ska ges med distansöverbryggande teknik. De nuvarande KPU 50 % samt KPU 

150 % kommer upphöra att erbjudas från och med ht 2020. KPU för forskarutbildade kommer att 

erbjudas med start vt 2o och vt 21 för att sedan avslutas.  

 

Med anledning av dessa utbildningsförändringar och för att möta behovet av utbildade lärare i regionen 

och i landet behöver ett omtag ske i vilka ämen som erbjuds i KPU vid Umeå universitet.  

 

 

KPU – utbildningens syfte, ämnen, studieplanering och examen  
En utredning8 genomfördes under vt 2018 som ligger till grund till det förslag på utbildningsstruktur 

som ska utvecklas inför ht 2020. I utredningen finns ytterligare fördjupande information om KPU-

utbildningar. Här följer nu delar av utredningen som beskriver vad KPU syftar till. Av inkomna 

remissvar framgår att det behövs ett förtydligande om KPU´s roll och syfte samt hur arbetet sker med 

behörighetsbedömning och planläggning mot examen i ett eller flera ämnen. 

 

PPU, AUO, KPU 
KPU regleras i en särskild förordning9 och syftar till att komplettera tidigare tillägnade ämneskunskaper 

för att en ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) ska nås. 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, PPU10 om 60 hp (40 p). För lärarexamina med 

inriktning mot grundskolans senare år eller gymnasiet studerades AUO11, 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 lärarutbildning12, påtalas att den reguljära programutbildningen skall vara den gängse 

vägen och att 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 nå en ämneslärarexamen utan att behöva gå en 

hel ämneslärarutbildning.  

 

 

 

 

                                                      
8 Utredning om kompletterande pedagogisk utbildning vid Umeå universitet. 

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/planering-och-uppfoljning/utredning-om-kpu-vid-umea-universitet.pdf 
9 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 
10 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. 
11 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. 
12 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 

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/planering-och-uppfoljning/utredning-om-kpu-vid-umea-universitet.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2011686-om-kompletterande_sfs-2011-686
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2011686-om-kompletterande_sfs-2011-686
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/bast-i-klassen---en-ny-lararutbildning_GX0389
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/bast-i-klassen---en-ny-lararutbildning_GX0389
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Utbildningens uppbyggnad 
Studierna inom KPU-utbildningen omfattar 90 högskolepoäng varav 60 hp utbildningsvetenskaplig 

kärna, UVK, och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning, VFU, (fig 1).   

Krav för behörighet Kompletterande pedagogisk 

utbildning, 

KPU (90 hp) 

Möjliga examina 

Bredd och djup i ett 

undervisningsämne, 90 eller 

120 hp, samt uppfyllda övriga 

krav för grundläggande. 

behörighet 

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), 

60 hp och Verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU), 30 hp. I den 

utbildningsvetenskapliga kärnan ingår 

15 hp examensarbete med 

ämnesdidaktisk inriktning. 

Ämneslärarexamen på grundnivå 

eller avancerad nivå, med inriktning 

mot årskurs 7-9 och till gymnasiet i 

ett eller flera ämnen beroende på 

examen. 

Fig 1, KPU-utbildningens uppbygnad generellt 

 

 

Ämnen i KPU 
Antas till KPU kan de som har studier i så kallade Allmänna ämnen och Vissa ämnen om minst 90 hp 

(eller i vissa fall 120 hp för ämnen som endast finns i gymnasieskolan) samt uppfyller kraven för den 

grundläggande och särskilda behörigheten. Endast yrkesämnen är utestängda från KPU.  

 

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 högskoleförordningen13 regleras vilka 

ämneskombinationer som är tillåtna. Exempel på ämnen är  bild, svenska, matematik och 

företagsekonomi. Vissa ämnena14 är exempelvis mediekommunikation, programmering och sociologi. 

Dessa ämnen kan lärosäten utfärda ämneslärarexamen för studenter antagna till KPU. Lärosäten 

behöver inte ansöka om examensrätt för vissa ämnen. Ett visst ämne kan aldrig vara ett av de vanliga 

ämnena på ett nationellt program i gymnasiet och inte heller ett yrkesämne.  Vissa ämnen har antingen 

ett ursprung i ett yrkesämne som successivt blivit mer teoretiskt, eller sitt ursprung i akademiskt ämne 

som det i regel inte finns något utbildningsvetenskaplig forskning i. Vissa ämnen regleras inte heller i 

högskoleförordningens bilaga 4 utan ämnen kan kombineras på valfritt sätt i en examen.  Det betyder 

att man via KPU kan nå en tvåämnesexamen i svenska som är ett allmänt ämne tilsammans med 

sociologi som är ett visst ämne, se mer under KPU öppnar för andra ämneskombinationer nedan. På 

programhemsidan finns en översikt15 över möjliga undervisningsämnen att antas till i KPU vid Umeå 

universitet samt krav i respektive ämne.  

 

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 i tidgare nämnda Bäst i klassen – 

en ny lärarutbildning16. I förordningen som reglerar KPU framgår att alla ämnen i gymnasieskolan kan 

hanteras förutom yrkesämnen. Man kan alltså utfärda examen i alla allmänna ämnen och i alla vissa 

                                                      
13Ämnen som får kombineras i en ämneslärarexamen. Högskoleförordningen, bilaga 4.  https://www.uhr.se/studier-och-
antagning/tilltrade-till-hogskolan/Hogskoleforordningen/. Bör en bättre överblick: Lista över alla Allmänna ämnen i form av Skolverkets 
lista för utökad behörighet; Ämnesstudier på högskolenivå https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/lararlegitimation-och-
forskollararlegitimation/regler-och-krav-for-lararlegitimation/larar--och-forskollararlegitimation-och-krav-for-att-fa-behorighet#h-
Behorighetutoverdinexamen 
14 Lista över Vissa ämnen. SKOLFS 2011:159 med senare ändringar Skolverkets föreskrifter om vad som krävs för att en lärares kompetens 
ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan, https://skolfs-service.skolverket.se/api/v1/download/senaste-lydelse/2011:159 
15 Möjliga undervisningsämnen och ämneskrav https://www.umu.se/utbildning/program/kompletterande-pedagogisk-utbildning---
gymnasieskolan/mojliga_undervisningsamnen_och_amneskrav-for-antagning/ 
16 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 

https://www.uhr.se/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Hogskoleforordningen/
https://www.uhr.se/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Hogskoleforordningen/
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/lararlegitimation-och-forskollararlegitimation/regler-och-krav-for-lararlegitimation/larar--och-forskollararlegitimation-och-krav-for-att-fa-behorighet#h-Behorighetutoverdinexamen
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/lararlegitimation-och-forskollararlegitimation/regler-och-krav-for-lararlegitimation/larar--och-forskollararlegitimation-och-krav-for-att-fa-behorighet#h-Behorighetutoverdinexamen
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/lararlegitimation-och-forskollararlegitimation/regler-och-krav-for-lararlegitimation/larar--och-forskollararlegitimation-och-krav-for-att-fa-behorighet#h-Behorighetutoverdinexamen
https://skolfs-service.skolverket.se/api/v1/download/senaste-lydelse/2011:159
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/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/bast-i-klassen---en-ny-lararutbildning_GX0389
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/bast-i-klassen---en-ny-lararutbildning_GX0389
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ämnen via antagning till KPU. Intentionen med KPU är som nämnts att säkerställa lärarkompetens i 

skolan i de ämnen som inte de reguljära programutbildningarna skulle utbilda för. Krav på 

ämnesdidaktik fanns i den första förordningstexten från 2011 och diskussioner fördes om hur och var 

undervisning i ämnesdidaktik skulle ges, på lärosätet och/eller på skolorna. 

  

Få lärosäten har dock öppnat upp KPU för små och ovanliga ämnen. Som ett svar på lärosätenas 

bristande benägenhet att anta studenter till KPU i andra ämnen än de ämnen som de redan har 

examensrätt i gjordes en förordningsförändring som började gälla 1 januari 201517 . I den togs kravet på 

ämnesdidaktik bort ur KPU-förordningen. Undervisningsskickligheten där bl a ämnesdidaktisk 

kompetens inklusive metodik ingår skulle läras ut och övas under VFU i stället. Flera andra lärosäten 

har precis som Umeå universitet valt att behålla ämnesdidaktik eller ämnesområdesdidaktik i sina KPU-

utbildningar. Man anser att studenterna ofta har mycket goda ämneskunskaper men svårigheter att 

transformera dessa kunskaper så att de anpassas till undervisning i skolan.  

 

Möjliga examina via KPU och utökad behörighet 
Via KPU kan man nå ämneslärarexamen med inriktning mot åk 7-9 eller ämneslärarexamen med 

inriktning mot gymnasiet i ett eller flera ämnen, och en examen kan avläggas på grund eller avancerad 

nivå (fig 2). 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 examen avläggs 

alltid på avancerad nivå.  

 

Exempel på hur ämneslärarexamen byggs upp på respektive nivå samt exempel på 

examen 

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 på avancerad nivå.  

-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 alltid 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 2. Möjliga examina vid KPU på grund och avancerad nivå samt exempel på hur en examen kan byggas upp 

 

                                                      
17 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 

https://www.lagboken.se/dokument/Andrings-SFS/2147319/SFS-2014_1070-Forordning-om-andring-i-forordningen-2011_686-om-kompletterande-pedagogisk-utbildnin?pageid=213728
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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Möjligheten att via KPU utfärda ettämnesexamen gör att studenter med tidigare ämnesstudier i endast 

ett ämne kan utbilda sig till lärare. Efter utfärdad examen kan studenten enligt 

behörighetsförordningen18 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 via Skolverket kan 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.  

 

 

Ettämnesexamen via KPU 
Frågan om huruvida det är positvt eller negativt med en ettämnesexamen är svår att besvara. I remissvar 

framhålls att ettämnesexamen i praktisk-estetiska ämnen är ett bra alternativ. Skolhuvudmän 

efterfrågar i hög utsträckning lärare med behörighet i flera ämnen då det är lättare att organisera 

bemanningen. Å andra sidan har det visat sig att de som genomgår KPU vid Umeå universitet och når 

en examen i ett ämne, i hög utsträckning har med sig tidigare studier i ytterligare undervisningsämnen. 

De har i vissa fall så mycket studier att de erbjuds av handläggare på Lärarhögskolan att genomföra VFU 

i det andra ämnet/de andra ämnena. För både skolhuvudman och den enskilde kan det vara mer 

gynnsamt att snabbt nå en behörighetsgivande examen i ett ämne och därefter ansöka hos Skolverket 

om utökad behörighet i ytterligare ämnen, än att studera vidare och sedan ansöka om en två- eller tre-

ämnesexamen. En sådan examen kräver dessutom ett examensarbete på totalt 30 hp på avancerad nivå, 

se figur 2. Skolhuvdman får en behörig lärare vad gäller en lärares samtliga åtaganden. För den enskilde 

individen betyder en examen och därmed legitimation en biljett in i professions- och 

karriärutvecklingen och läraren kan därefter studera vidare mot ytterligare behörigheter. För utökad 

behörighet i åk 7-9 krävs 45 hp i de flesta ämnen respektive 90 hp för gymnasiet. I musik, svenska och 

samhällskunskap krävs 90 hp för utökad behörighet i åk 7-9 respektive 120 hp för gymnasiet. 

 

Genom att kunna studera via KPU kan man alltså nå en ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 

7-9 på endast tre års heltidsstudier vilket lyfts som problematiskt i programanalysen för 

ämneslärarprogrammen och KPU19. En sådan examen omfattar 180 hp och byggs upp av 90 hp i ett 

undervisningsämne, 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna samt 30 hp verksamhetsförlagd (fig 2 ). Den 

kortaste vägen för en ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet kräver 120 hp i ett 

undervisningsämne tillsammans med 90 hp Utbildningsvetenskaplig kärna samt 30 hp 

Verksamhetsförlagd utbildning. Den examen omfattar 210 hp, däremd 3,5 års heltidsstudier. Efter 

inkomna remissvar har Lärarhögskolan ännu tydligare visat hur prioriteringen av ämnen i KPU har 

skett, exempelvis där det är få studerande i reguljära programmen eller där ingen annan lärarutbildning 

finns. Detta för att inte locka till överströmning mellan ordinarie program och KPU och konkurrera om 

studenter med oss själva. 

 

 

KPU öppnar för andra ämneskombinationer  

                                                      
18 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 
19 Programanalys Ämneslärarprogrammen och KPU 2018, Lärarhögskolan, Umeå universitet, 
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/utbildning/kvalitetssystem/programanalys-2018/programanalys-kpu-
181029.pdf 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2011326-om-behorighet-och_sfs-2011-326
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2011326-om-behorighet-och_sfs-2011-326
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/utbildning/kvalitetssystem/programanalys-2018/programanalys-kpu-181029.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/utbildning/kvalitetssystem/programanalys-2018/programanalys-kpu-181029.pdf
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De fastlagda ämneskombinationerna i bilaga 4 till högskoleförordningen20 gäller som tidigare nämts 

inte för de som avlägger ämneslärarexamen via KPU. Detta har till exempel medfört att två studerande 

i ämnet svenska på ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet har avbrutit 

programstudierna och sökt till KPU.  Anledningen var att önskade bli lärare i svenska och psykologi. De 

hade båda tidigare omfattande studier i psykologi och hade sedan sökt sig till ämneslärarprogrammet 

med ingångsämnet svenska. När de insåg att de inte kunde kombinera svenska med psykologi i en 

ämneslärarexamen via reguljära programmet sökte de sig till KPU där ämneskombinationer inte är 

låsta.    

 

Andra exempel är programstuderande i idrott och hälsa, som har kontaktat studievägledare  vid 

Lärarhögskolan. De  vill nå en ettämnesexamen och vill diskutera om KPU kan vara en bättre väg för att 

nå sitt mål.  En ökad risk för överströmning från ämneslärarprogrammen får anses vara trolig. 

Avhoppen idag från ämneslärarprogrammen är idag stora och avhoppsanalyser har genomförts och ska 

fortsätta genomföras för att undersöka detta vidare. Med ett behörighetskrav till KPU på 90 hp i ett 

KPU-ämne riskerar överströmningen öka. Lärarhögskolans bedömning är att behörighetskravet på 90 

hp i ämnen som leder till examen för åk 7-9 trots denna ökade risk ska prövas för en treårsperiod och 

sedan utvärderas. Lärarhögskolan har dock hörsammat remissvar och föreslår att inte längre att erbjuda 

ämnet Samhällskunskap och att inte börja att erbjuda Idrott- och hälsa för att inte locka till 

överströmning och konkurrens med oss själva.  

 

 

Nuvarande process för ansökan, behörighetsgranskning och ämnen i eller utanför 

examen  
I inkomna remissvar har efterfrågats hur andraämne ska hanteras och hur dialogen med studenten sker. 

Nedan följer en beskrivning av hur arbetet med de sökande till KPU genomförs idag. Här tydliggörs hur 

Lärarhögskolan resonerar kring ämne ett och två. Ämne tre  har  överlag utelämnats i resonemanget för 

att förenkla. Därefter tydliggörs hur andra- och trejdeämne föreslås hanteras i den nya KPU:n. 

 

Vid ansökan till KPU anger studenten vilket ämne som denne önskar bli prövad i. Vid 

behörighetsgranskningen undersöks om den sökande uppfyller kraven på minst 90 hp relevanta 

ämnesstudier för ämnen som finns i åk 7-9 och om det finns 120 hp för ämnen som endast existerar i 

gymnasieskolan. Lärarhögskolan undersöker alltså inte bara om det finns studier i det studenten önskat 

utan även om det finns studier i andra ämnen. All denna hantering finns framskriven på webben för de 

sökande. 

 

Om den sökande anger att den vill bli prövad i exempelvis matematik men det framgår i 

behörighetsgranskningen att personen inte har de 90 hp som krävs i matematik, men däremot har 90 

hp i teknik, så kommer personen bedömas behörig i teknik. Den sökande kommer att få ett positivt 

antagningsbesked och kan se på Antagning.se att det är teknikämnet som personen antas i. 

 

 

Individuell studieplan mot examen 
Om den sökande tackar ja och kommer till programstart ges där information att den sökande uppfyller 

kraven i teknik och att handläggare vid Lärarhögskolan nu kommer undersöka vidare hur mycket 

studier som finns i ämnet matematik. Lärarhögskolan finns på plats med ett tvåtimmars 

informationspass för att ge övergripande information om ämnen och examen samt för att ge de 

                                                      
20 Ämnen som får kombineras i en ämneslärarexamen. Högskoleförordningen, bilaga 4.  https://www.uhr.se/studier-och-
antagning/tilltrade-till-hogskolan/Hogskoleforordningen/ 
 

https://www.uhr.se/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Hogskoleforordningen/
https://www.uhr.se/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Hogskoleforordningen/


 

Förslag till ämnen i KPU och förslag på 
urvalsgrupper i prioriterade ämnen 
 

 

Bilaga, p 38 
2019-06-12 

Sid 8 (12) 
Bilaga 1  

 

 
studenter som påbörjar programmet möjlighet att ställa frågor. Vid det passet tillfrågas studenterna om 

de främst avser att nå en ämneslärarexamen för åk 7-9 eller för gymnasiet, i vilket ämne/vilka ämnen 

de vill kunna undervisa i, om de önskar att nå en ettämnesexamen i ett ämne för att sedan efter uttagen 

examen ansöka om utökad behörighet i ytterligare ämne/ämnen, eller om de vill sikta mot en 

tvåämnesexamen (eller möjligtvis en treämnesexamen för åk 7-9).  

 

I remissvaren ställs frågor om hur vägledningen sker och om all information finns tillgänglig inför 

ansökan till programmet.   Information finns att inhämta på Umeå universitets programhemsidor men 

det visar sig vara svårt för den enskilde studenten att själv bedöma vad ämnesmeriterna räcker till, hur 

en examen byggs upp och vad som krävs för så kallad utökda behörighet. Varje antagen programstudent 

behandlas därför individuellt. Efter ca en månad in på en första terminen återkopplar handläggare till 

studenten vilken examen som är möjlig att nå, vad som krävs i ytterligare studier för utökad behörighet 

efter examen och vad som krävs i ytterligare studier för att nå en två- eller treämnesexamen.  

 

Planen kan då exempelvis innehålla informationen att studenten ska studera mot en ettämesexamen 

mot gymnasiet men att tillräckliga studier finns för att nå utökad behörighet för ett ämne i åk 7-9. En 

fortsatt dialog följer då ofta med studenterna om vad detta innebär, om och i så fall var de kan genomföra 

VFU, hur långt de är från att kunna nå en två-ämnesexamen mm. I bilaga 4 finns två exempel på 

studieplaner mot examen med tillhörande kommentarer för studenten. Studenten måste då ta ställning 

till åtminstonde två saker: 

 

-Om ämne två ska ingå i examen. Särskilda krav ställs då för att utfärda en sådan examen vilken avläggs 

på avancerad nivå (fig 2).  VFU ska genomföras i tillräcklig omfattning i ämnena. Studenten ska studera 

ämnesområdesdidaktik i båda ämnena. 

-Om ämne två inte ska eller inte kan ingå i examen. Ett exempel på när ämne två inte kan ingå i examen 

är för en student med 120 hp i fysik som studerar mot en ämneslärarexamen med inriktning mot 

gymnasiet vilken kräver 120 hp i ämne ett. Studenten har dock endast 60 hp i matematik. Studenten 

önskar i dialog med Lärarhögskolan att genomföra VFU i både gymnasiet i fysik och i åk 7-9 i fysik och 

i matematik.  

 

Ytterligare aspekter att ta ställning till är om den studerande vill undervisa i angränsande stadier. En 

examen för åk 7-9 i kemi ger utökad behörighet i åk 4-6 och för gymnasiet. En examen för gymnasiet 

ger behörighet till åk 7-9 men till åk 4-6 och F-3 i endast de praktisk-estetiska ämnena. Det finns 

studenter i KPU som därför prioriterar att studera mot en examen mot åk 7-9 i två eller tre ämnen även 

om de har 120 hp i ett undervisningsämne.   

 

Riktlinjer som idag tillämpas av handläggare vid Lärarhögskolans kansli anger att minst 50 % av VFU 

ska genomföras i den skolform för vilken man avser avlägga examen. Detta stämmer överens med hur 

examensordningen är formulerad. Efter utfärdad examen ansöker studenten om utökad behörighet i 

matematik för åk 7-9, vilket kräver 45 hp. Efter ytterligare studier upp till 90 hp kan studenten i ett 

senare skede ansöka om utökad behörighet för gymnasiet. Skolverket ställer då inget krav på genomförd 

VFU i ämnet i gymnasiet. En annan arbetsriktlinje som tillämpas idag är att om studenten har nått ca 

75 % av det antal poäng som krävs för utökad behörighet i skolformen erbjuds studenten att genomföra 

VFU i ämne två och erbjuds även undervisning i ämnesområdesdidaktik i båda ämnena. Studenten är 

då bättre rustad för att undervisa i ämne två efter att ha ansökt om utökad behörighet i ämnet hos 

Skolverket.  

 

Dialogen med studenten är alltså viktig. Det är också viktigt att studenten godkänner sin studieplan 

någon månad in på utbildningstiden. Då finns det tid för Lärarhögskolans kansli och institutioner att 

ordna VFU-plats, VFU-besökande universitetslärare, undervisningspass i ämnesområdesdidaktik samt 



 

Förslag till ämnen i KPU och förslag på 
urvalsgrupper i prioriterade ämnen 
 

 

Bilaga, p 38 
2019-06-12 

Sid 9 (12) 
Bilaga 1  

 

 
handledare i examensarbetet. Planen finns inlagd i studieplansverktyget, fd valwebben, se exempel i 

bilaga 4. 

   

 

 

 

Andraämnet i ny KPU 
I inkomna remissvar ställs frågor om hur andraämne ska regleras i den nya KPU:n. Bakgrunden är bland 

annat att ovanstående process är både kostsam och organisatoriskt svår för lärosätets institutioner att 

hantera, då grupperna som ska erbjudas ämnesdidaktik kan bli väldigt små, ex. en student i 

företagsekonomi osv. Detta borgar inte heller för kvalitet, då den undervisningstid som studenten kan 

erbjudas i ämnesdidaktik blir försvinnande liten. I många mindre ämnen, exempelvis psykologi, 

sociologi, företagsekonomi osv. har lärosätet inte heller någon ämnesdidaktisk kompetens. En av 

tankarna bakom det nya förslaget till KPU 50 % och 100 % är därför att ämnesdidaktik i huvudsak ska 

erbjudas i större kluster, sk. ämnesområdesdidaktik (språkdidaktik, estetiska ämnens diaktik osv) samt 

att ämnen som inte passar in de dessa kluster och/eller där lärosätet har mycket begränsad 

ämnesdidaktisk kompetens inte heller ska erbjudas i KPU:n.  

 

 Till den nya KPU-utbildningen föreslås därför att de ämnen som erbjuds som ämne ett i KPU kan 

kombineras i examen som andraämnen och eventuellt tredjeämne i en ämneslärarexamen mot åk 7-9, 

se även bilaga 2. 
 

-Bild, Hem- och konsumentkunskap, Musik, Slöjd - textil, Slöjd, trä- och metall, Specialidrott 

-Franska, Finska, Samiska, Spanska, Svenska, Svenska som andra språk, Tyska,  

-Biologi, Fysik, Kemi, Matematik, Naturkunskap, Teknik 
 

Skälet till detta är att det blir en mer en ekonomiskt hållbar modell genom att det går att skapa 

samordningsvinster avseende undervisning i ämnesdidaktik, VFU-besök och examensarbetes-

hanledning. Detta borgar också för en kvalitetsmässigt bättre utbildning, då lärosätet endast ger 

undervisning i ämnesdidaktik i de områden där lärosätet har kompetens. 

 
Två undtantag från denna princip skulle kunna vara engelska och idrott.  Engelska är ett ämne som 

förespås bli ett bristämne i skolan men eftersom det finns så många som studerar engelska på egen hand 

och i andra syften har inte engelska varit ett KPU-ämne vid Umeå universitet som man antas i. Detta 

eftersom Lärarhögskolan inte önskar att sökande i engelska som förstaämne ska kunna konkurrera ut 

sökande med exempelvis franska som förstaämne. Har man däremot engelska med sig i sina studier så 

ställer sig Lärarhögskolan positiv till att det ämnet ingår i en examen som andra ämne. Engelska skulle 

kunna ingå i klustret språkdidaktik och idrott i klustret specialidrott . Detta har dock inte förankrats 

med berörda instituioner. Ett annat sådant exempel är specialidrott som ämne ett och idrott och hälsa 

som ämne två.  Även här behövs förankring med berörd institution. Avseende engelska och idrott är 

därför förslaget att om förslaget om dessa ämnen ska ingå som möjliga andraämnen bereds i dialog med 

kursaansvariga institutioner samt att styrelsen uppdrar till föreståndaren att besluta om eventuella 

kompletteringar.  

 

Lärarhögskolan vill fortsättningsvis arbeta på det sätt som tidigare skett i KPU-utbildningarna, dvs, i 

dialog med studenter ge så god och heltäckande bild som möjligt av hur en examen och utökad 

behörighet kan nås.  
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Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning i ny KPU 
I inkomna remissvar efterfrågas hur Lärarhögskolan resonerar kring examensarbetet.  KPU-

förordningen21 säger att studenten inom ramen för kursfordringarna för en ämneslärarexamen ska ha 

fullgjort minst ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Vid Umeå 

universitet ska examensarbetet i KPU ha en ämnedidaktisk inriktning precis som examensarbeten som 

skrivs inom de reguljära ämneslärarprogrammen. Lärarhögskolan föreslår att examensarbetet under 

den första treårsperioden, se under rubriken Förslag på giltighetstid nedan, ska skrivas i ämne ett.  

 

Förordningen föreskriver dock 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-utbildningen. Lärosäten har också lagt upp detta på olika sätt.  Vid Umeå universitet har föreslagits 

att examensarbetet precis som tidigare ska ingå i den utbildningsvetenskapliga kärna, dvs i KPU-

studierna. Kursplanen i examensarbete ska finna på både avancerad nivå och på grundnivå. Detta för 

att möta kravet på totalt 30 hp examensarbete på avancerad nivå för en ämneslärarexamen på avancerad 

nivå. Som tidigare nämts planeras i  dialog med studenten om examen ska avläggas på grundnivå eller 

avancerad nivå. På grund av regelmässiga skäl kan det vara så att en student som har tillräcklig mängd 

studier för en examen i två ämnen ändå väljer att ta ut en ettämnesexamen då kravet på 30 hp 

examensarbete blir ett hinder. Studenten kan då i stället ansöka om utökad behörighet i ämne två hos 

Skolverket. Studenten kan dock som tidigare nämnts genomföra VFU och erhålla undervisning i 

områdesdidaktik i ämne två. 
 

 

Kriterier för val av KPU-ämnen och vilka av dem som ska 

prioriteras före andra  
Huvudsakligen har fyra kriterier beaktats vid val av ämnen att erbjuda och vid dimensionering av 

platser. Inkomna remissvar ställer sig frågande till hur dessa kriterier förhåller sig till varandra. Särskilt 

undrar man om vad som egentligen av ses med bristämne. Som nämts tidigare har inte Lärarhögskolan 

definierat bristämne. Man undrar också i remissvar om kriterierna är rangordnande och i så fall hur. 

Vidare undrar man vilka beräkningsgrunder Lärarhögskolan har utgått ifrån. Lärarhögskolan har i 

beredningen utgått från de prognoser som Skolverket och UKÄ har tagit fram och inte i huvudsak utgått 

från den årliga statistik över lärarbehörighet för 2019. I listan över kriterier finns nu en rangordning 

som speglar föreslagna KPU-ämnen och föreslagna KPU-ämnen som särskilt prioriteras via egen 

urvalsgrupp  

 

1. särskilda åtaganden för Umeå universitet, exempelvis minoritetsspråk (samiska) 

2. ämnen där få eller inga studenter utbildas via de reguljära ämneslärarprogrammen och där 

rekryteringsbasen till KPU går via fristående kurser på distans med helfart eller långsammare 

studietakt  

3. om ämnesområdesdidaktisk och metodisk kompetens finns inom lärosätet 

4. behov av lärare (bristämnen)  

 

Utöver dessa kriterier är tillgång på VFU-platser till viss del också styrande.  

 

                                                      
21 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 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2011686-om-kompletterande_sfs-2011-686
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2011686-om-kompletterande_sfs-2011-686
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Av de ämnen Umeå universitet har examensrätt för erbjuds inte sedan tidigare engelska, historia, idrott- 

och hälsa och religion och de förslås inte heller göra det fortsättningsvis. Av remissvaren framkommer 

att det inte heller är önskvärt att erbjuda samhällskunskap och idrott- och hälsa i KPU som ämne ett och 

ämnena är nu borttagna i förslaget. Inte heller ämnet geografi föreslås fortsätta att erbjudas. 

 

Frågor ställs även om hur det kommer sig att ämnena företagsekonomi, juridik, pedagogik och sociologi, 

inte längre föreslås erbjudas som ämne ett i KPU. Anledningen till detta är att Lärarhögskolan vill i 

första hand ge plats för de ämnen enligt kriterierna ett och två. Dessutom har det varit mycket svårt att 

hitta VFU-platser i synnerhet sociologi och pedagogik. Organiseringen av ämnesdidaktik blir också 

mycket dyr och kostsam. Dessutom har lärosätet mycket begränsad ämnesdidaktisk kompetens inom 

dessa ämnen. Att ämnen plockats bort hindrar dock inte att studenten kan nå utökad behörighet hos 

Skolverket i ett senare skede.  

 

 

Förslag och motivering till ämnen som föreslås prioriteras före 

andra ämnen, dvs få en egen urvalsgrupp  
I bilaga 2 listas alla ämnen och där framgår även vilka som föreslås ska prioriteras med egen 

urvalsgrupp. I bilaga 3 framgår hur platserna föreslås fördelas mellan de olika grupperna. Här nedan 

ges en bakgrund till val av prioriterade ämnen. 

 

Bild: Studerande i ämnet har tidigare genom KPU med 50 % fart haft en väg till ämneslärarexamen, 

jämte reguljära ämneslärarprogrammet. När nu KPU görs om är det viktigt att värna detta ämne då 

antalet studernade i ämneslärarprogrammet inte är högt. Umeå universitet erbjuder populära 

distanskurser med 50 % och 100 % studietakt i ämnet bild. De som studerar dessa kurser upp till 90 hp 

eller 120 hp har ofta målet att studera vidare via KPU. 

 

Fysik och kemi: Ämneslärarprogrammen i dessa ämnen lockar mycket få sökande vid Umeå universitet. 

Intresset för att utbilda sig till lärare i ämnena är något större via KPU 150 % takt och KPU för 

forskarutbildade men eftersom konkurrensen om platserna är hög fylls platserna av andra ämnen 

exempelvis biologi. 

 

Hem- och konsumentkunskap: Utbildning till hem- och konsumentkunskapslärare ges vid få lärosäten 

och bristen på behöriga lärare är stor. Idag ges inte längre hem- och konsumentkunskap i 

ämneslärarprogrammet vid Umeå universitet eftersom det lockat allt för få sökande. Intresset för att 

utbilda sig till lärare i ämnet är dock stort och det är högt söktryck till de fristående kurserna som ges i 

hem- och konsumentkunskap med 100 % takt, distans. Målet för många av dessa studenter är att söka 

till KPU och nå en ämneslärarexamen mot årskurs 7-9. På så sätt blir de behöriga att undervisa i hela 

grundskolan. Inget annat lärosäte i Sverige erbjuder hem- och konsumentkunskap i KPU.  

 

Moderna språk (franska, spanska, tyska): Det är få sökande i hela landet till ämneslärarprogrammen i 

moderna språk och det är mycket få som söker till KPU. Här kan Umeå universitet bidra till att 

säkerställa lärarförsörjning i dessa ämnen genom att prioritera sökande i franska, spanska och tyska.  

 

Musik: Studerande i ämnet har precis som bildstuderande haft en väg till ämneslärarexamen via KPU 

med 50 % fart, jämte reguljära ämneslärarprogrammet. När nu KPU görs om är det viktigt att värna 

detta ämne då antalet studerande i ämneslärarprogrammet inte är högt. Umeå universitet erbjuder 

populära distanskurser i ämnet musik. De som studerar dessa kurser upp till 90 hp eller 120 hp har ofta 

målet att studera vidare via KPU. 
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Samiska: Samiska är ett minoritetspråk som Umeå universitet har ett särskilt åtagande för. Ämnet 

erbjuds inte i det reguljära ämneslärarprogrammen. Hittills har ingen student antagits med samiska i 

KPU sedan ämnet började erbjudas 2016.   

 

Slöjd, textil och slöjd, trä- och metall: Utbildning i slöjd ges vid få lärosäten och bristen på behöriga 

lärare är stor. Ämneslärarprogrammen i dessa ämnen lockar mycket få sökande vid Umeå universitet. 

Intresset för att utbilda sig till lärare i ämnena är dock gott och kurser upp till minst 90 hp ges med 50 

% studietakt samt från våren 2020 även med 100 % studietakt, distans. Målet för många av dessa 

studenter är att söka sig till KPU och nå en ämneslärarexamen mot årskurs 7-9. På så sätt blir de 

behöriga att undervisa i hela grundskolan. Eftersom andra KPU-lärosäten har krav på  självständigt 

arbete/examensarbete, 15 hp, för antagning är KPU vid Umeå universitet den enda vägen för den stora 

grupp studenter som vill bli lärare i slöjd.  Vid Umeå universitet ligger det självständiga 

arbetet/examensarbetet inom KPU-utbildningen i stället. 

 

Specialidrott: Specialidrott klassificerades 2017 om från att vara ett yrkesämne till ett så kallat visst 

ämne22. Man kan sedan dess nå en ämneslärarexamen i ämnet men ämnet ges dock inte inom något 

ämneslärarprogram.  Ämnet är centralt på alla nationella idrottsutbildningar (NIU) och 

riksidrottsgymnasier (RIG) och behovet av välutbildade lärare/tränare för ungdomar är stort.  

 

Svenska som andraspråk: Skolverkets prognos pekar på att behovet av lärare i svenska som andra språk 

kommer att vara mycket stort under de närmaste åren. Därför bedöms sökande i detta ämne prioriteras 

under tre år framåt. 

Teknik: Anledningen till att teknik prioriteras är att remissvar pekar på den höga andel obehöriga lärare 

i ämnet teknik. Det är ett ämne som inte Umeå universitet har examensrätt och därmed inte utbildar 

lärare i via de reguljära ämneslärarprogrammen.  

 

 

Resterande ämnen ingår tillsammans med prioriterade ämnena ovan i urvalsgruppen Samtliga 

behöriga sökande. 

 

 

Förslag på giltighetstid 
De föreslagna ämnena i KPU förslås gälla för en treårsperiod. På samma sätt föreslås de prioriterade 

ämnena gälla för en treårsperiod. Därefter sker en utvärdering. Genom att lägga fast ämnen och 

prioriterade ämnen under en längre period kan institutioner lättare planera bemaningen för 

ämnesdidaktik inklusive metodik, VFU-handledningsbesök samt handlening av examensarbeten.. 

 
 

Beredning 
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli och ledning.  

 

 

 

                                                      
22 SKOLFS 2011:159 med senare ändringar Skolverkets föreskrifter om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för 
vissa ämnen i gymnasieskolan, https://skolfs-service.skolverket.se/api/v1/download/senaste-lydelse/2011:159 

 

https://skolfs-service.skolverket.se/api/v1/download/senaste-lydelse/2011:159
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Lista över ämnen i KPU 

I tabellen finns markerat om Umeå universitet har examensrätt för ämnet, om ämnet ges inom 

ämneslärarprogrammet, om det bör erbjudas i KPU, om det bör prioriteras före andra ämnen, i vilken 

skolform ämnet finns samt om det erbjuds i nuvarande KPU-utbildningar. Totalt föreslås 19 ämnen 

varav 14 föreslås att med särskild urvalsgrupp prioriteras högre än andra.  

 

Ämne 

Umeå 
universitet 

har 
examensrätt 

Ges inom 
reguljära 

ämneslärar-
programmen 

Förslag att 
erbjudas i  

ny KPU från ht 
2020 

Ska prioriteras  
med egen 

urvalsgrupp 

Ämne 
i 

åk 7-9 

Ämne  
i  

Gymnasiet 

Ges inom 
nuvarande KPU 
50 % och 150 % 

takt 

Bild Examensrätt Reguljär X Prio 7-9 Gy 50 %, 150 % 

Musik Examensrätt Reguljär X Prio 7-9 Gy 50 %, 150 % 

Slöjd, textil samt 
slöjd, trä- och 

metall Examensrätt 
Eventuellt ej i 

reguljär från ht 20 X Prio 7-9 - 50 %, 150 % 

Hem-och 
konsument-

kunskap Examensrätt Ej i reguljär X Prio 7-9 - 50 %, 150 % 

        

Biologi Examensrätt Reguljär X Ej prio 7-9 Gy 150% 

Fysik Examensrätt Reguljär X Prio 7-9 Gy 150% 

Kemi Examensrätt Reguljär X Prio 7-9 Gy 150% 

Naturkunskap Examensrätt Reguljär X Ej prio - Gy 150% 

Matematik Examensrätt Reguljär X Ej prio 7-9 Gy 150% 

        

Franska Examensrätt Reguljär X Prio 7-9 Gy 50 %, 150 % 

Spanska Examensrätt Reguljär X Prio 7-9 Gy 50 %, 150 % 

Tyska Examensrätt Reguljär X Prio 7-9 Gy 50 %, 150 % 

Svenska Examensrätt Reguljär X Ej prio 7-9 Gy 150 % 

Svenska som 
andra språk Examensrätt Reguljär X Prio 7-9 Gy 50 %, 150 % 

Samiska Examensrätt Ej i reguljär X Prio 7-9 Gy 50 %, 150 % 

        

Engelska Examensrätt Reguljär 
Ej i KPU som ämne 

ett - 7-9 Gy Nej 

Geografi Examensrätt Reguljär 
Ej i KPU som ämne 

ett - 7-9 Gy 150% 

Historia Examensrätt Reguljär 
Ej i KPU som ämne 

ett - 7-9 Gy Nej 

Idrott- och hälsa Examensrätt Reguljär 
Ej i KPU som ämne 

ett - 7-9 Gy Nej 

Samhällskunskap Examensrätt Reguljär 
Ej i KPU som ämne 

ett - 7-9 Gy 150% 

        

Teknik 
Ej 

examensrätt Ej i reguljär X Prio 7-9 Gy 150% 

Filosofi 
Ej 

examensrätt Ej i reguljär 
Ej i KPU som ämne 

ett - - Gy 150% 

Finska 
Ej 

examensrätt Ej i reguljär X Ej prio 7-9 Gy 150% 

Företagsekonomi 
Ej 

examensrätt Ej i reguljär 
Ej i KPU som ämne 

ett - - Gy 150% 

Juridik 
Ej 

examensrätt Ej i reguljär 
Ej i KPU som ämne 

ett - - Gy 150% 

Pedagogik 
Ej 

examensrätt Ej i reguljär 
Ej i KPU som ämne 

ett - - Gy 150% 

Psykologi 
Ej 

examensrätt Ej i reguljär 
Ej i KPU som ämne 

ett - - Gy 150% 

Sociologi 
Ej 

examensrätt Ej i reguljär 
Ej i KPU som ämne 

ett - - Gy 150% 

        

Specialidrott 

Visst ämne, 
kräver ingen 
examensrätt Ej i reguljär X Prio - GY 

50 %, 150 % 
fr o m ht 19 
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Förslag till urvalsgrupper för prioriterade ämnen och 

procentuell fördelning inför KPU ht 2020 

Nedan presenteras förslag till urvalsgrupper till KPU inför ht 2020 och hur platserna procentuellt ska 

fördelas. Planeringstalet är för närvarande 70 platser enligt styrelsebeslut 190410. Värden är satta i 

procent och inte i exakta antal eftersom planeringstalen skulle kunna komma att ändras innan 

studiestart ht 2020. För en bättre översikt visas här fördelning av platserna för båda inriktningarna, dvs 

studietakterna. Antalet platser ska uppfattas fördelas jämt mellan inriktningen 50 % studietakt och i 

inriktningen 100 % studietakt. Efter inkomna remissvar har förtydligande gjorts i hur platserna fördelas 

vid fler sökande än platser, se nedan.  

Den procentuella fördelningen av platser har reviderats så att avrundning till ”hel” sökande enkelt kan 

göras. Antalet platser har höjts för urvalsgruppen hem- och konsumentkunskap till 30 % av platserna 

vilket gör att 21 platser viks för hem- och konsumentkunskap. Denna justering beror på att det i inkomna 

remissvar framgår att Umeå universitet nu är det enda lärosäte i Sverige som ger KPU i hem- och 

konsumentkunskap. Ämnet teknik har prioriteras med egen urvalsgrupp och anledningen är att 

remissvar pekar på den höga andel obehöriga lärare i ämnet teknik. Det är ett ämne som inte Umeå 

universitet har examensrätt och därmed inte utbildar lärare via de reguljära ämneslärarprogrammen. 

Under några år till pågår KPU för forskarutbildade där lärare utbildas i alla naturvetenskapliga ämnen, 

matematik samt teknik.  

  

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot åk 7-9 och gymnasiet, 50 % 

och med inriktning 100 % studietakt 

Platserna föreslås fördelas procentuellt i grupperna på följande sätt:  

 

Sökande med minst 90 hp i bild, 6 % 

Sökande med minst 90 hp i fysik eller kemi, 10 % 

Sökande med minst 90 hp i teknik, 6 % 

Sökande med minst 90 hp i hem- och konsumentkunskap, 30 % 

Sökande med minst 90 hp i moderna språk (franska, spanska, tyska), 6 % 

Sökande med minst 90 hp i musik, 6 %  

Sökande med minst 90 hp i samiska, 4 % 

Sökande med minst 90 hp i slöjd (textilslöjd, trä- och metallslöjd, 10 %  

Sökande med minst 120 hp* i specialidrott, 6 % 

Sökande med minst 90 hp i svenska som andra språk, 6 % 

Samtliga behöriga sökande med minst 90 hp i ett av de erbjudna undervisningsämnena, 10 % 

 

-Vid fler behöriga sökande än platser till ämnen med egen urvalsgrupp sker meritvärdering i respektive 

grupp baserat på högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (30 hp -285 hp). För sökande med 

mer än 285 poäng tillämpas lottning inom respektive urvalsgrupp för att fördela platserna. 

-Vid färre behöriga sökande än platser till ämnen med egen urvalsgrupp omfördelas platserna till 

urvalsgruppen ”Samtliga behöriga sökande”.  

-En sökande kan konkurrera i både urvalsgruppen för ett prioriterat ämne och i gruppen ”Samtliga 

behöriga sökande”. 

 

*Ämnet specialidrott existerar endast i gymnasiet och för en ämneslärarexamen med inriktning mot 

gymnasiet krävs 120 hp i undervisningsämnet. 



 

Förslag till urvalsgrupper KPU 
 

 

Bilaga, p 38 
2019-06-05 

Sid 2 (2) 
Bilaga 3  

 

 
 

 



Exempel på studieplaner mot examen i 

KPU 

 

 

Bilaga p 38 

2019-06-04 

Sid 1 (2) 

Bilaga 4  

 
 

Exempel på studieplaner mot examen i KPU 
 

Exempel 1: 
Examensmål: Ämnelärarexamen med inriktning mot gymnasiet, 210 hp, ett ämne. 
 
Din examen byggs upp så här: 
*Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp 
*Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp 
  
samt  
  
*Ämne 1, 120 hp Svenska 
utgörs av 
NS1000, Svenska I, 30 hp 
NS2000, Svenska II, 30 hp 
LV1400, Litteraturvetenskap I, 30 hp 
NS3026, Svenska – kandidatkurs, 30 hp 
 
Välj själv upp kurser när du ansöker om examen via 
http://www.student.umu.se/examen/ 
 
 
VFU - Du får genomföra VFU i dessa ämnen 
Svenska 
Engelska 
  
 
Utökad behörighet (dvs ämnen utanför examen) 
Du har även Engelska, 90 hp, vilket ger utökad behörighet för gymnasiet.  
Eftersom du inte har en uppsats på 15 hp på magisternivå kan du ej nå en tvåämnesexamen 
(avancerad nivå) eftersom det krävs totalt 30 hp examensarbete på avancerad nivå för en sådan 
examen. 
  
Ytterligare ämnen du ev skulle vilja bli behörig i studeras efter att du har ansökt om examen, och du 
ansöker även där direkt till Skolverket om sk utökad behörighet. 
Möjliga examina samt information om utökad behörighet: 
https://www.umu.se/utbildning/program/kompletterande-pedagogisk-utbildning-for-
forskarutbildade/examen-och-legitimation/ 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.student.umu.se/examen/
https://www.umu.se/utbildning/program/kompletterande-pedagogisk-utbildning-for-forskarutbildade/examen-och-legitimation/
https://www.umu.se/utbildning/program/kompletterande-pedagogisk-utbildning-for-forskarutbildade/examen-och-legitimation/
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Exempel 2: 
Examensmål: Ämnelärarexamen med inriktning mot åk 7-9, 180 hp, ett ämne. 
 
Din examen byggs upp så här: 
*Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp 
*Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp 
  
samt  
  
*Ämne 1, 90 hp Biologi 
utgörs av 
1BG600    Introduktion till biologi, 7,5 hp 
1BG601    Zoologisk systematik, morfologi och evolution, 7,5 hp 
1BG602    Cell- och mikrobiologi, 7,5 hp 
1BG603    Botanisk systematik, morfologi och evolution, 7,5 hp 
1BG604    Genetik, 7,5 hp 
1BG605    Anatomi och funktion hos växter och djur, 7,5 hp 
1BG606    Ekologi, 7,5 hp 
1BG607    Floristik och faunistik, 7,5 hp 
 samt  
“Arkeologiexamen” 
 Diplom-Prähistoriker, Ur- and Fruhgeschichte an der Christian-Albrechts-University zu Kiel,  
1998-05-11, Tyskland 
  
Välj själv upp kurser när du ansöker om examen via 
http://www.student.umu.se/examen/ 
  
 
VFU - du får genomföra VFU i dessa ämnen 
Biologi 
  
Utökad behörighet (dvs ämnen utanför examen) 
Biologi, 120 hp: Du har blivit bedömd att du har 120 hp Biologi. Du skulle alltså kunna nå en 
ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet, 210 hp, om du genomför hälften av din VFU på ett 
gymnasium. Di när även utökad behörighet i biologi för åk 4-6. 
 
Naturkunskap, 90 hp: 
Du behöver 30 hp Kemi, 7,5 hp Fysik och 7,5 hp Geovetenskap för att uppnå kraven.  
Riktlinjer för Naturkunskap vid Umeå universitet 
https://www.umu.se/utbildning/program/kompletterande-pedagogisk-utbildning-for-
forskarutbildade/mojliga-undervisningsamnen/ 
  
Ytterligare ämnen du ev skulle vilja bli behörig i studeras efter att du har ansökt om examen, och du 
ansöker även där direkt till Skolverket om sk utökad behörighet. 
Möjliga examina samt information om utökad behörighet: 
https://www.umu.se/utbildning/program/kompletterande-pedagogisk-utbildning-for-
forskarutbildade/examen-och-legitimation/ 

https://www.umu.se/utbildning/program/kompletterande-pedagogisk-utbildning-for-forskarutbildade/mojliga-undervisningsamnen/
https://www.umu.se/utbildning/program/kompletterande-pedagogisk-utbildning-for-forskarutbildade/mojliga-undervisningsamnen/
https://www.umu.se/utbildning/program/kompletterande-pedagogisk-utbildning-for-forskarutbildade/examen-och-legitimation/
https://www.umu.se/utbildning/program/kompletterande-pedagogisk-utbildning-for-forskarutbildade/examen-och-legitimation/
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Riktad beställning för ett par kurser inom studie- och yrkes-

vägledarprogrammet samt förslag på revideringar/justeringar i 

programmet inför start ht 2020  
 

Bakgrund 
En översyn av studie- och yrkesvägledarprogrammet har genomförts av en särskild utredare under 

2018, Gunnar Schedin vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, som i december 2017 fick 

uppdraget från Lärarhögskolan. I uppdraget ingick att lämna förslag på eventuella förändringar, såväl 

på innehåll som på struktur. Programrådet för studie- och yrkesvägledarprogrammet har gett 

synpunkter på universitets utredningsförslag. Därefter har programmets strukturplan reviderats något 

ytterligare och ett förslag på struktur samt förslag till riktade beställning för de delar av utbildningen 

sm är nya gick ut på remiss under maj 2019. 

 

I bilaga 1 återfinns en bakgrundsbeskrivning. I bilaga 2 visas den föreslagna strukturplanen. 

 

 

Tidsplan 
12 juni 2019. Lärarhögskolans styrelse beslutar om förslag till kursansvariga för riktad beställning. 

Hösten 2019-februari 2020. Revidering av kursplaner i första hand för år 1.  

Januari-november 2020: Fortsatt arbete med revideringar av kursplaner i övriga delar av programmet samt 

tillskapande av nya kurser/inslag i kurser i enlighet med riktad beställning.  

Ht 2020 Programstart 

 

 

Beredning 
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli och ledning och i samarbete med rådet för studie- och 

yrkesvägledarprogrammet. Förslaget har även gått på remiss till prefekter vid berörda institutioner.  

 

Inkomna remissvar 

Det inkom så gott som inga synpunkter på remissen, se bilaga 1 under rubriken Process.  

 

Förslag till beslut  
Lärarhögskolans styrelse beslutar att:  

 Fastställa förslag på kursansvarig och medverkande institution i de kurser där det är aktuellt. 

 

 

Bilagor: 
Bilaga 1: Bakgrundsbeskrivning till redvidering av Studie- och yrkesvägledarprogrammet  

Bilaga 2: Strukturplan för Studie- och yrkesvägledarprogrammet 
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Bilaga 1. Bakgrundsbeskrivning till förslag på revidering av 

studie- och yrkesvägledarprogrammet inför start 2020 

 

Inledning 
En översyn av studie- och yrkesvägledarprogrammet har genomförts av en särskild 

utredare under 2018, Gunnar Schedin vid Institutionen för tillämpad 

utbildningsvetenskap, som i december 2017 fick uppdraget från Lärarhögskolan. I 

uppdraget ingick att lämna förslag på eventuella förändringar, såväl på innehåll som på 

struktur. Översynen innebar att se över vad som kan göras inom nuvarande kursers 

omfattning och vad som bör förändras. Fokus låg på att ge förslag på en bredare utbildning 

för att bättre möta behovet av att kunna ge unga ett bättre och mer allsidigt stöd inför sina 

studie- och yrkesval. Lärarhögskolan styrelse fattade 181025 beslut om det fortsatta arbetet 

med revideringen av studie- och yrkesvägledarprogrammet.  

I ärendepunkt 681 återfinns beslutstext, missiv och utredningen. 

 

 

Process 
Programrådet för studie- och yrkesvägledarprogrammet har gett synpunkter på 

universitets utredningsförslag på revideringar av kurser, och hur det förslaget förhåller sig 

till regeringens utredning2 som publicerades i februari 2019. Därefter har programmets 

strukturplan reviderats något ytterligare och lämnades ut på remiss under maj 2019 

tillsammans med ett förslag på riktad beställning för de delar som är nya i utbildningen.. 

 

Det reviderade förslaget på strukturplan, kursansvariga och medverkande presenteras i 

bilaga 2. För studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet som inleder med 

överbryggande kurser kommer reviderad utbildning utformas i enlighet med revideringen 

av detta förslag där det är aktuellt. 

 

De huvudsakliga förändringarna är följande: 

-Utbildningen inleds med kurser i samhällsvetenskap  

-Förstärkt vetenskaplig teori och metod. 

-Förstärkt omfattning av kurser som ger kunskaper om nyanlända och minoriteters 

situation och villkor i Sverige. 

-Förstärkt innehåll beträffande funktionsvariationer. 

                                                                 
1  FS 3.1.1-2111-17, Protokoll Lärarhögskolans styrelsemöte 181025, bilaga 68 A - C  
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/personal-och-organisation/protokoll/styrelse/styrelsen-181025.pdf 
 
2 SOU 2019: 4. Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-
offentliga-utredningar/2019/01/sou-20194/ 

 

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/personal-och-organisation/protokoll/styrelse/styrelsen-181025.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-20194/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-20194/
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-Förstärkt innehåll av beteendevetenskap relaterat till karriärutveckling. 

-Därutöver förslås att ytterligare förändringar kan ske inom ramen för befintlig omfattning 

i kurser. 

 

Det inkom så gott som inga synpunkter på remissen om förslaget om riktad beställning av 

två kurser och ny strukturplan.  Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap 

meddelade att de inte hade något att kommentera. En synpunkt inkom angående namn på 

en kurs under det inledande studieåret. Det gällde en kurs som ges av Handelshögskolan 

som nu föreslås byta namn till Introduktion till samhällsekonomi. Namnet är nu ändrat, se 

bilaga 2, termin 2.  

 

 

Riktad beställning av kurser inom studie- och yrkesvägledar-

programmet 
Enligt Lärarhögskolans system för fördelning av kursuppdrag ska riktade beställningar 

göras om kompetens avseende det efterfrågade innehållet i kursen uteslutande går att 

hänföra till en institution. Om Lärarhögskolan är osäker på var kompetensen finns ska 

däremot mer öppna beställningar göras, innefattande inhämtade av kompetens-

redovisningar osv, se Lärarhögskolans reviderade beställarmodell3. För samtliga kurser i 

detta förslag föreslår Lärarhögskolan en riktad beställning, då kompetensen i respektive 

kurs går att hänföra till en eller två institutioner som redan idag samarbetar om liknande 

innehåll i utbildningen. I ett fall: ”Karriärutveckling i ett kulturellt och socialt perspektiv, 

22,5 hp” föreslås dock att 3 hp reserveras för inköp av kompetens från andra institutioner 

(då att sjösätta en beställningsprocess för endast dessa 3 hp inte kan motiveras utifrån 

ekonomiska och administrativa perspektiv). 

 

Den riktade beställningen med förslag till poängfördelning gäller följande helt eller delvis 

nya kurser under år 2 och 3: 

 

1. Beteendevetenskapliga grunder, minskas från 7,5 till 5 hp (år 2 i reviderad struktur), 

2. Utbildningssystem i Sverige, minskas från 10 hp till 5 hp (år 2 i reviderad struktur),  

3. Karriärutveckling i ett kulturellt och socialt perspektiv, utökas från 15 hp till 22,5 hp (år     

i reviderad struktur). 

4. Vägledningsinsatser för människor i behov av särskilt stöd, 7,5 hp (helt ny kurs år 3) 

5. Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp (helt ny kurs år 3). 

 

 

Förslag till ett reviderat Studie- och yrkesvägledarprogram innebär följande: 

                                                                 
3 Reviderad beställarmodell https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/planering-och-uppfoljning/50b-
reviderad-bestallarmodell-180907.pdf 

 

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/planering-och-uppfoljning/50b-reviderad-bestallarmodell-180907.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/planering-och-uppfoljning/50b-reviderad-bestallarmodell-180907.pdf
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1. Revidering av ett antal FSR i kursplaner och här finns ett i huvudsak utarbetat 

förslag som tagits fram i samband med utredningen att utgå ifrån. För det arbete 

med revideringar som ska göras av kursansvariga institutioner i kurser inför den 

reviderade utbildningens första läsår (2020/2021) utgår utvecklingsmedel enligt 

Lärarhögskolans schablon då tiden för arbetet är något kort (se nedan). Det är dock 

viktigt att betona att det inte rör sig om någon stor arbetsinsats för kursansvariga 

institutioner, särskilt inte inför år 1, utan om ett antal mindre revideringar och 

justeringar i vissa kursplaner.  

 

De nya eller delvis nya kurserna, för vilket detta riktade förslag till beställningar 

gäller, ligger under år 2 och 3 i utbildningen och för detta arbete finns mer tid, 

 

2. Riktad beställning av ett par kurser med helt eller delvis nytt innehåll i programmet 

under år 2 och 3. 

 

 

Administrativa hållpunkter:  

Reviderad utbildningsplan för Studie- och yrkesvägledarprogrammet beslutas om av Föreståndare 

för Lärarhögskolan i september 2019 (handläggs av Lärarhögskolan),  

Programtillfälle för Studie- och yrkesvägledarprogrammet läggs upp av Lärarhögskolan senast 1 

oktober 2019 (Lärarhögskolan)  

Basdata för respektive kurs med namn svensk och engelskt, antal högskolepoäng, nivå, succesiv 

fördjupning, eventuellt huvudområde samt behörighet, klart senast 1 september 2019 (underlag för 

detta i samarbete med Lärarhögskolan),  

Kursplaner beslutas om senaste december 2019 (kan senareläggas) i enlighet med Lärarhögskolans 

handläggningsordning för arbete med kursplaner,  

Programkurstillfällen inlagda och godkända av så väl institution som fakultet senast 1 februari 

2020  

Programmet sökbart senast 15 mars 2020 

Programstart ht 2020. Programstart för ”Överbryggare” vt 2021 

 

Beredning 
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli och ledning i samarbete med programrådet 

för studie- och yrkesvägledarprogrammet.  
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Bilaga 2. Förslag Ny struktur Studie- och yrkesvägledarprogrammet,  

start ht 20. Kurser märkta med orange färg är kurser som bytt plats men i övrigt är oförändrade. Kurser märkta med 

grön färg är helt nya kurser för vilka riktad beställning föreslås. Kursiv text indikerar att dessa kurser kommer förkortas eller 

utökas i omfattning och ny kursplan behöver arbetas fram utan att kursgivande institutioner förändras. Vissa kurser och 

förändringar har kommenterats av programrådet och dessa är märkta med *.   

 
*Studenterna ska tidigt bekanta sig med vetenskapliga metoder som kan användas för att utvärdera och utveckla den egna 

verksamheten. 

**Den här kursen bör också betona undervisning om studie och yrkesvägledning. Kursen bör betona hur studenter ska 

planera och genomföra intressanta lektioner om utbildningar och arbete utifrån SYV-perspektiv i samverkan med lärare. Att 

arbeta med bredvägledning var en av utgångspunkterna för den statliga utredningen. 

***Arbetsliv och lärande 7,5 hp har här bytt plats med Gruppvägledning 7,5 hp. Detta för att inte alla kurser om vägledning 

ska infalla under höstterminer. Det belastar lärare i vägledning väldigt ojämnt och rekrytering av lärare är svårt. Med denna 

ändring kommer även behörighetskraven för kommande kurs kunna uppfyllas för studenter med rester. 

****Kursen bör omfatta kvalificerade vägledningsmetoder för personer med behov av mer omfattande vägledning vilket inte 

förekommer i någon annan kurs och det var en de punkter som behöver förstärkas i programmet. 
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1 Parter 

1. Umeå universitet, 202100-2874,  
Lärarhögskolan 
901 87 Umeå 
Kontaktperson:  

2. ZZ kommun, xxxxxx-xxxx 
YY 
999 99 Umeå 
Kontaktperson: NN 

2 Definitioner 

Med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) avses den del av lärarutbildningen som enligt 
gällande examensbeskrivning genomförs inom relevanta kunskapsområden och ämnen i olika 
verksamhetsområden: förskola, förskoleklass och åk 1-3, åk 4-6, fritidshem, åk 7-9, gymnasieskola, 
vuxenutbildning, grundsärskola och gymnasiesärskola. 

Med VFU-handledare avses i detta avtal lärare, anställd av skolhuvudman, som handleder och 
bedömer studenten i den verksamhetsförlagda utbildningen. 

3 Syfte och mål 

Syftet med detta avtal är att tydliggöra och reglera samverkan mellan parterna kring den 
verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. 

Målsättningen med samverkan är: 

● att de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen ska hålla sådan kvalitet att de bidrar 
till att lärarutbildningens examensmål uppfylls, 

● att främja kompetens- och verksamhetsutveckling hos båda parter,  

● att bidra till att förena vetenskap, teori, och beprövad erfarenhet 

● att bidra till att attraktiviteten för läraryrket höjs,  

● att ha ett tätt samarbete mellan VFU-handledare och universitetets lärare och forskare, 

● att bidra till en ökad kvalitet på lärarutbildningarna, 

● att skapa kontakter som kan bidra till utveckling och genomförandet av studenternas 
examensarbeten och utvecklingsarbeten, 

● att öka andelen VFU-handledare med handledarutbildning samt 

● att i hållbarhetssyfte nyttja distansöverbryggande teknik i högre utsträckning. 

4 Dialog mellan parterna 

Lärarhögskolan och skolhuvudmännen ska i april och oktober samråda om antal VFU-placeringar 
kommande termin.  

Lärarhögskolan kallar till samrådsmöte med skolhuvudmännen en gång per termin. Syftet med 
samrådsmötet är att utveckla kvaliteten i VFU. 
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Ett gemensamt administrativt system används för att utbyta för uppdraget relevant information.  

5 Åtaganden för Skolhuvudman 

1 Skolhuvudmannen ansvarar för att de förskolor, fritidshem och skolor, där studenten ska 
placeras, utser erfarna och legitimerade förskollärare eller lärare till VFU-handledare inom 
det verksamhetsområde och ämne där studenten skall placeras. För lärarkategorier utan 
legitimationskrav gäller krav på godkänd utbildning. 

2 Skolhuvudmannen ansvarar för studentens placering, avsteg från detta sker i samråd med 
Lärarhögskolan. Studenten kan placeras vid olika skolor eller förskolor under sin 
studietid, placeringen ska avse studentens verksamhetsområde. Studenten får inte själv 
ordna VFU-placering. Då VFU är en del av studentens utbildning är det inte tillåtet för 
studenten att vikariera eller arbeta på VFU-platsen under VFU. 

3 Skolhuvudmannen ansvarar för den administrativa samordningen i den egna 
verksamheten av den verksamhetsförlagda lärarutbildningen. Vid placering ska 
utgångspunkten vara att studenten under utbildning skall placeras inom relevant 
verksamhetsområde och ämne. Studenter kan placeras i par om överenskommelse har 
gjorts mellan parterna. 

4 Skolhuvudmannen ansvarar för att studenten får information av ledningen i den 
verksamhet där studenten placerats om dess organisation, ledning, styrning och 
verksamhetsinnehåll. 

5 På uppdrag av Skolhuvudmannen ansvarar handledare för VFU-periodens yrkesprövande 
funktion. Förutom att genomföra övningsundervisning ska studenten även auskultera. 
Under utbildningens senare delar ska studenten självständigt, under handledning, 
genomföra undervisning i alla relevanta ämnen eller kunskapsområden och utöva 
ledarskap i olika sammanhang.  VFU-handledare dokumenterar antalet övningslektioner 
och pedagogiska aktiviteter och ansvarar för att insatserna följs upp och utvärderas 
kontinuerligt tillsammans med studenten.  

6 På uppdrag av Skolhuvudmannen medverkar berörd VFU-handledare med dokumenterat 
bedömningsunderlag inför universitetslärarens examination. VFU-handledaren ansvarar 
tillsammans med skolhuvudmannen för att under pågående VFU meddela kursansvarig 
institution om studenter som löper risk att underkännas. 

7 Skolhuvudmannen ansvarar för att verksamheten där studenten genomfört VFU, efter 
överenskommelse, ska vara tillgänglig i samband med exempelvis ämnesdidaktiska studier 
och insamling av data för självständiga arbeten och examensarbeten. 

8 Skolhuvudmannen ansvarar för att VFU-handledare får möjlighet att genomgå 
handledarutbildning anordnad av Lärarhögskolan. En förutsättning är att samråd har 
skett om utbildningens förläggning i tid. 

9 Skolhuvudmannen ansvarar för att, utifrån Lärarhögskolans beställningar, informera 
studenten om placering minst fyra veckor innan VFU-period. Undantag från detta gäller 
då Lärarhögskolan inkommer sent med beställningar på grund av att studenten av olika 
skäl inkommer sent med önskemål om placering. Detta gäller i mån av plats hos 
skolhuvudman. 

10 Rektor vid skola eller förskola där studenten placerats är skyldig att se till att dessa 
uppvisar registerutdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Utan registerutdrag kan 
VFU varken påbörjas eller genomföras. 
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6 Åtaganden för Lärarhögskolan 

1 Lärarhögskolan ansvarar, i nära samråd med Skolhuvudmannen, för övergripande 
administrativ samordning av den verksamhetsförlagda utbildningen. 

2 Lärarhögskolan meddelar Skolhuvudmannen centralt VFU-periodernas tidsmässiga 
placering senast under april månad för kommande läsår. 

3 Lärarhögskolan ansvarar för utbildning i det administrativa systemet. 

4 Lärarhögskolan utser, för varje VFU-period, kursansvariga institutioner som i sin tur 
ansvarar för att utse universitetslärare som är erfarna och kompetenta inom den 
inriktning vilken studenten gör sin VFU. 

5 I universitetslärarens åtaganden ingår att initiera kontakt, göra besök under lektion eller 
motsvarande samt att genomföra ett strukturerat trepartssamtal med VFU-handledare och 
studenten under VFU: n. Trepartssamtalen kan genomföras med hjälp av 
distansöverbryggande teknik. 

6 Lärarhögskolan ansvarar för att VFU: n kontinuerligt följs upp och utvärderas. 

7 Lärarhögskolan ansvarar för att erbjuda VFU-handledare en grundläggande 
handledarutbildning. Universitetet erbjuder också VFU-handledare att delta i 
föreläsningar, seminarier etc. som anordnas inom lärarutbildningen. 

8 På uppdrag av Lärarhögskolan ska kursansvarig institution utse en särskild lärare 
(examinator) som har examinationsansvar för den verksamhetsförlagda utbildningen. 
Berörd VFU-handledare medverkar med ett dokumenterat bedömningsunderlag. 
Bedömningsunderlaget är ett av flera underlag för bedömning och arkiveras enligt 
gällande regler vid kursansvarig institution. 

9 Lärarhögskolan ansvarar för att kursinformation på webben till VFU-handledare får en 
enhetlig utformning. Informationen, som också ska innehålla länkar till kursansvariga 
institutioner, ska finnas tillgänglig minst två veckor i förväg. 

10 Lärarhögskolan ansvarar för att upprätthålla och utveckla en organisation för samverkan 
där en dialog för kvalitetssäkring och utveckling av VFU initieras och upprätthålls mellan 
parterna. 

11 Lärarhögskolan ansvarar för att beställning av VFU-placering sker i så god tid att 
studenten kan informeras om placering, minst fyra veckor innan VFU-period. Undantag 
från detta gäller då studenten, av olika skäl, inkommer sent med önskemål om VFU-
placering. 

12 Lärarhögskolan ansvarar för att informera studenterna som antagits till lärarutbildning 
om skyldigheten att ansöka om registerutdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister 
och om skyldigheten att visa det för rektor i den verksamhet där studenten placerats för att 
fullgöra VFU. 

13 Lärarhögskolan ansvarar för årlig uppföljning av avtalets syfte och mål enligt avsnitt 3. 

 
 

7 Ekonomisk ersättning 

För medverkan i VFU utgår ersättning med 840 kr per student och vecka. Beloppet ovan gäller för 
2019 och justeras årsvis baserat på statens pris och löneomräkningsindex. 
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Ersättningen utbetalas av Lärarhögskolan terminsvis utifrån faktiskt utfall till ansvarig förvaltning. 
För vårterminen gäller sista utbetalningsdatum 0531 och för höstterminen 1130. För varje 
skolhuvudman ska det finnas en betalningsmottagare och en utbetalning görs till respektive 
skolhuvudman. Om det finns särskilda skäl för en annan ordning kan en överenskommelse göras 
mellan skolhuvudman och Lärarhögskolan. 

För students frånvaro som anmälts mindre än två veckor innan VFU-periodens början utgår 
ersättning till skolhuvudmannen för VFU-perioden med två arbetsveckor. För student som i förtid 
avbryter sin VFU utgår ersättning för de genomförda dagarna samt två arbetsveckor, dock ej fler 
dagar än VFU-periodens längd. 

8 Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med 2019-07-01 till och med 2024-06-30. Uppsägningstiden är sex 
månader och ska göras skriftligt till Lärarhögskolan. 

Om förutsättningarna för avtalet väsentligen förändras under avtalsperioden skall nya 
förhandlingar upptas, om endera parten begär det. 

Om avtalet sägs upp från Skolhuvudmannens sida och inget annat har överenskommits har 
Skolhuvudmannen likväl ansvar för att de studenter som har påbörjat sin utbildning kan fullgöra 
denna i enlighet med villkoren i detta avtal. Om avtalet sägs upp från Lärarhögskolans sida har 
Skolhuvudmannen inget sådant ansvar. 

Inför nytt avtal ska en gemensam utvärdering ske. Lärarhögskolan ska ta initiativ till detta och 
administrera arbetet. 

9 Tvist 

Parterna strävar efter att gemensamt lösa tvister som uppstår i samband med detta avtal genom 
förhandling mellan Parterna 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

För Lärarhögskolan     För XX-kommun 

Umeå 2019-06-xx     Umeå 2019-06-xx 

 

_________________    __________________ 

Maria Löfgren      NN 

Föreståndare      Titel 
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Information om antal antagna, genomströmning och examina 
vid lärarprogrammen 
 

Bakgrund 

Medarbetare vid Lärarhögskolans kansli har tagit fram bifogade uppgifter om antagna, 

genomströmning samt examina vid lärarprogrammen, inför arbetet med programanalyserna. 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli. 

 

Föredragande 

Boa Drammeh 

  



MISSIV 

Lärarhögskolans styrelse 
 
 

  

                                                                             Bilaga p 41                                                                                

                                                                              2019-06-12 
Sid 2 (17)  

   

 

Bilaga 1 

Grundlärarprogrammet fritidshem  

Nyckeltal antagning 

 

Nyckeltal genomströmning 

 

Nyckeltal examina 

  

Grundlärarprogrammet 
fritidshem 

ht-2013 ht-2014 ht-2015 ht-2016 ht-2017 ht-2018 

Antal nybörjarplatser (enl. 
planeringstal) 

30 25 30 35 35 35 

Antal förstahandssökande 41 42 41 47 45 49 

Antal förstahandssökande per 
plats 

1,36 1,68 1,36 1,34 1,29 1,4 

Antal registrerade 
nybörjarstudenter  

40 26 34 33 20 34 

Grundlärarprogrammet 
fritidshem 

Antagna 
2013 

Antagna 
2014 

Antagna 
2015 

Antagna 
2016 

Antagna 
2017 

Antagna 
2018 

Antal godkända nybörjar- 
studenter efter första terminen 

18 15 14 20 9 18 

Antal godkända studenter efter 
fjärde/femte terminen 

21 20 17 22   

Antal godkända studenter efter 
UK 3 

22 23 20    

Grundlärarprogrammet 
fritidshem 

2013  2014  2015 2016 2017 2018 

Antal som tagit ut examen       

Kvinnor  4 5 14 18 11 

Män  2 5 7 8 10 

Totalt  6 10 21 26 21 
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Grundlärarprogrammet F-3  

Nyckeltal antagning 

 

Nyckeltal genomströmning 

 

Nyckeltal examina 

 

  

Grundlärarprogrammet F-3 ht- 2013 ht- 2014 ht-2015 ht-2016 ht-2017 ht-2018 

Antal nybörjarplatser (enl. 
planeringstal) 

40 50 80 60 60 60 

Antal förstahandssökande 68 77 81 95 90 73 

Antal förstahandssökande per 
plats 

1,7 1,54 1,01 1,58 1,5 1,21 

Antal registrerade 
nybörjarstudenter 

28 59 64 53 57 55 

Grundlärarprogrammet  F-3 Antagna 
2013 

Antagna 
2014 

Antagna 
2015 

Antagna 
2016 

Antagna 
2017 

Antagna 
2018 

Antal godkända nybörjar- 
studenter efter första terminen 

19 44 47 36 40 33 

Antal godkända studenter efter 
femte/fjärde terminen 

22 44 41 38   

Antal godkända studenter efter 
UK 3 

24      

Grundlärarprogrammet  F-3 2013  2014  2015 2016 2017 2018 

Antal som tagit ut examen       

Kvinnor   17 25 22 45 

Män   1 0 3 0 

Totalt   18 25 25 45 
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Grundlärarprogrammet 4-6  

Nyckeltal antagning 

 

Nyckeltal genomströmning 

 

Nyckeltal examina 

 

  

Grundlärarprogrammet 4-6 ht-2013 ht-2014 ht- 2015 ht-2016 ht-2017 ht-2018 

Antal nybörjarplatser (enl. 
planeringstal) 

40 30 40 40 40 40 

Antal förstahandssökande 38 50       46 59 59 48 

Antal förstahandssökande per 
plats 

1,26 1,66 1,15 1,47 1,47 1,2 

Antal registrerade 
nybörjarstudenter 

37 32 37 42 39 31 

Grundlärarprogrammet 4-6 Antagna 
2013 

Antagna 
2014 

Antagna 
2015 

Antagna 
2016 

Antagna 
2017 

Antagna 
2018 

Antal godkända nybörjar- 
studenter efter första terminen 

18 22 23 25 28 19 

Antal godkända studenter efter 
femte/fjärde terminen 

21 15 20 23   

Antal godkända studenter efter 
UK 3 

25      

Grundlärarprogrammet  4-6 2013  2014  2015 2016 2017 2018 

Antal som tagit ut examen       

Kvinnor   12 5 12 11 

Män   4 1 9 9 

Totalt   16 6 21 20 
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Förskollärarprogrammet ht-antagna - Umeå 

Nyckeltal antagning 

 

Nyckeltal genomströmning 

 

 

Förskollärarprogrammet Antagna 
ht-13 

Antagna 
ht-14 

Antagna 
ht-15 

Antagna 
ht-16 

Antagna 
ht-17 

Antagna 
ht-18 

Antal nybörjarplatser (enl. 
planeringstal) 

60 90 80 80 80 80 

Antal förstahandssökande 158 177 144 134 80 103 

Antal förstahandssökande per 
plats 

2,63 1,96 1,8 1,67 1,0 1,29 

Antal registrerade 
nybörjarstudenter 

48 80 88 85 47 59 

Förskollärarprogrammet Antagna 
ht-13 

Antagna 
ht-14 

Antagna 
ht-15 

Antagna 
ht-16 

Antagna 
ht-17 

Antagna 
ht-18 

Antal godkända nybörjar- 
studenter efter första terminen 

34 47 50 45 27 33 

Antal godkända studenter efter de 
två första kurserna på femte 
terminen 

34 51 60 54   

Antal godkända studenter efter 
UK 3, sjunde terminen 

38 52 58    
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Förskollärarprogrammet vt-antagna - Umeå 

Nyckeltal antagning 

 

Nyckeltal genomströmning 

 

 

 

 

 

 

 

  

Förskollärarprogrammet Antagna 
vt-15 

Antagna 
vt-16 

Antagna 
vt-17 

Antagna 
vt-18 

Antagna 
vt-19 

Antal nybörjarplatser (enl. planeringstal) 40 40 40 40 40 

Antal förstahandssökande 79 87 68 50 54 

Antal förstahandssökande per plats 1,98 2,18 1,7 1,25 1,35 

Antal registrerade nybörjarstudenter 27 30 37 32 23 

Förskollärarprogrammet Antagna 
vt-15 

Antagna 
vt-16 

Antagna 
vt-17 

Antagna 
vt-18 

Antagna 
vt-19 

Antal godkända nybörjar- 
studenter efter första terminen 

17 18 12 19  

Antal godkända studenter efter de 
två första kurserna på femte 
terminen 

19 24    

Antal godkända studenter efter 
UK 3, sjunde terminen 

18     
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Förskollärarprogrammet utlokaliserad - Örnsköldsvik 

Nyckeltal antagning 

 

 

 

 

 

 
Nyckeltal genomströmning 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Nyckeltal examina – oavsett antagningstermin och ort 

 

 

 

 

  

Förskollärarprogrammet Antagna 
vt-18 

   

Antal nybörjarplatser (enl. planeringstal) 30    

Antal förstahandssökande 58    

Antal förstahandssökande per plats 1,93    

Antal registrerade nybörjarstudenter 24    

Förskollärarprogrammet Antagna 
vt-18 

   

Antal godkända nybörjar- 
studenter efter första terminen 

15    

Antal godkända studenter efter de 
två första kurserna på femte 
terminen 

    

Antal godkända studenter efter 
UK 3, sjunde terminen 

    

Förskollärarprogrammet  2014  2015 2016 2017 2018 

Antal som tagit ut examen      

Kvinnor  31 46 69 63 

Män  5 6 5 12 

Totalt  36 52 74 75 
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Kompletterande pedagogisk utbildning,  
50 % studietakt  

 

Nyckeltal antagning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nyckeltal genomströmning 

 

 

 

 

 

 

  

Kompletterande pedagogisk 
utbildning  

Antagna 
hösten 
2014 

Antagna 
hösten 
2015 

Antagna 
hösten 
2016 

Antagna 
hösten 
2017 

Antagna 
hösten 
2018 

Antal nybörjarplatser (enl. 
planeringstal) 

40 40 40 45 45 

Antal förstahandssökande 79 64 58 66 73 

Antal förstahandssökande per 
plats 

1,98 1,6 1,45 1,47 1,62 

Antal registrerade 
nybörjarstudenter 

33 38 24 27 27 

Kompletterande pedagogisk 
utbildning 

Antagna 
hösten 
2014 

Antagna 
hösten 
2015 

Antagna 
hösten 
2016 

Antagna 
hösten 
2017 

Antagna 
hösten 
2018 

Antal godkända nybörjar- 
studenter efter första terminen 

14 21 15 15 17 

Antal godkända studenter efter 
sista terminen 

13 19    
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Kompletterande pedagogisk utbildning,  
förhöjd studietakt  

Nyckeltal antagning 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckeltal genomströmning 

 

 

Nyckeltal examina (oavsett studietakt) 

 

 

 

 

 
 

Kompletterande pedagogisk 
utbildning  

Antagna 
hösten 
2014 

Antagna
hösten 
2015 

Antagna 
hösten 
2016 

Antagna 
hösten 
2017 

Antagna 
hösten 
2018 

Antal nybörjarplatser (enl. 
planeringstal) 

30 40 30 30 30 

Antal förstahandssökande 31 46 109 117 162 

Antal förstahandssökande per 
plats 

1,03 1,15 3,63 3,9 5,4 

Antal registrerade 
nybörjarstudenter 

14 25 35 27 34 

Kompletterande pedagogisk 
utbildning 

Antagna 
hösten 
2014 

Antagna 
hösten 
2015 

Antagna 
hösten 
2016 

Antag
na 

hösten 
2017 

Antag
na 

hösten 
2018 

Antal godkända nybörjar- 
studenter efter första terminen 

9 17 20 15 17 

Antal godkända studenter efter 
sista terminen 

7 12 10 19  

Kompletterande pedagogisk 
utbildning 

 2015 2016 2017 2018 

Antal som tagit ut examen     

Kvinnor 8 19 20 31 

Män 6 10 7 17 

Totalt 14 29 27 48 
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Kompletterande pedagogisk utbildning för 
forskarutbildade, förhöjd studietakt (första 
antagningsomgång V17) 

Nyckeltal antagning 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckeltal genomströmning 

 

 

Nyckeltal examina 

 

 

 

 
 

  

Kompletterande pedagogisk 
utbildning 

Antagna 
våren 
2017 

Antagna 
våren 
2018 

Antagna
våren 
2019 

Antal nybörjarplatser (enl. 
planeringstal) 

22 15 15 

Antal förstahandssökande 41 83 61 

Antal förstahandssökande per 
plats 

1,86 5,53 4,06 

Antal registrerade 
nybörjarstudenter 

19 16 16 

Kompletterande pedagogisk 
utbildning 

Antagna 
våren 
2017 

Antagna 
våren 
2018 

Antagna 
våren 
2019 

Antal godkända nybörjar- 
studenter efter första terminen 

15 12  

Antal godkända studenter efter 
sista terminen 

6 7  

Kompletterande pedagogisk 
utbildning 

2017 2018  

Antal som tagit ut examen    

Kvinnor 0       4  

Män 0 3  

Totalt 0 7  
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Specialpedagogprogrammet 

Nyckeltal antagning 

 

 

 

 

 

 

Nyckeltal genomströmning 

 

 

 

 

Nyckeltal examina 

  

Specialpedagogprogrammet Antagna 
2014 

Antagna 
2015 

Antagna 
2016 

Antagna 
2017 

Antagna 
2018 

Antal nybörjarplatser (enl. 
planeringstal) 

40 40 40 40 40 

Antal förstahandssökande 138 148 127 185 161 

Antal förstahandssökande per 
plats 

3,45 3,7 3,18 4,63 4,03 

Antal registrerade 
nybörjarstudenter 

39 34 40 35 35 

Specialpedagogprogrammet Antagna 
2014 

Antagna 
2015 

Antagna 
2016 

Antagna 
2017 

Antagna 
2018 

Antal godkända nybörjar- 
studenter efter första terminen 

33 28 33 28 34 

Antal godkända studenter efter 
sista terminen 

33 30 23 28  

Specialpedagogprogrammet  2014  2015 2016 2017 2018 

Antal som tagit ut examen      

Kvinnor 26 59 35 34 31 

Män 3 1 1 0 2 

Totalt 29 60 36 34 33 
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Speciallärarprogrammet  

Nyckeltal antagning 

 

Nyckeltal genomströmning 

Specialiceringar:  SVGG= Språk-, skriv- och läsutveckling 

 MAGG= Matematikutveckling 

 UTGG= Utvecklingsstörning 

  

Speciallärarprogrammet  2014 2015 2016 2017 2018 

Antal nybörjarplatser (enl. planeringstal) spr 20 25 25 20 20 

Antal nybörjarplatser (enl. planeringstal) ma 20 25 25 20 15 

Antal nybörjarplatser (enl. planeringstal) utv  25 25 20 15 

Antal förstahandssökande spr 49 49 35 39 28 

Antal förstahandssökande ma 32 27 18 15 13 

Antal förstahandssökande utv - 22 14 29 19 

Antal förstahandssökande per plats - spr 2,45 1,96 1,4 1,95 1,4 

Antal förstahandssökande per plats - ma 1,6 1,1 0,7 0,75 0,87 

Antal förstahandssökande per plats - utv - 1,14 1,8 1,45 1,27 

Antal registrerade nybörjarstudenter - spr 18 23 17 11 16 

Antal registrerade nybörjarstudenter - ma 20 6 5 6 11 

Antal registrerade nybörjarstudenter - utv - 15 7 8 4 

Speciallärarprogrammet Antagna 
2014 

Antagna 
2015 

Antagna 
2016 

Antagna 
2017 

Antagna 
2018 

Antal godkända nybörjar- 
studenter efter första terminen 

SVGG: 16 
MAGG: 17 

SVGG: 19 
MAGG: 15 
UTGG: 5 

SVGG: 16 
MAGG: 4 
UTGG: 5 

SVGG: 8 
MAGG: 4 
UTGG: 7 

SVGG: 15  
MAGG: 8 
UTGG: 3 

Antal godkända studenter efter 
sista terminen 

SVGG: 15 
MAGG: 9 

SVGG: 14 
MAGG: 12 
UTGG: 11 

SVGG: 8 
MAGG: 4 
UTGG: 7 

SVGG: 10 
MAGG: 3 
UTGG: 7 
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Nyckeltal examina (oavsett specialisering) 
 

 

 

 

 

 

Studie- och yrkesvägledarprogrammet (regu/dist) 

Nyckeltal antagning 

 

 

Överbryggande termin består av ett kurspaket fristående kurser som läses under vårterminen. Efter 

godkända studier i de överbryggande kurserna läser studenterna termin 5 och 6 i det treåriga studie- 

och yrkesvägledarprogrammet på distans. 

 

  

Speciallärarprogrammet  2014  2015 2016 2017 2018 

Antal som tagit ut examen      

Kvinnor 26 61 48 41 30 

Män 2 1 3 5 0 

Totalt 28 62 51 46 30 

Studie- och yrkesvägledarprogrammet   Antagna 
2014 

Antagna 
2015 

Antagna 
2016 

Antagna 
2017 

Antagna 
2018 

Antal nybörjarplatser (enl. plantal) 30/20 30/30 30/30 30/30 30/24 

Antal förstahandssökande 41/183 49/180 57/244 49/248 50/198 

Antal förstahandssökande per plats 1,37/9,15 1,63/6,0 1,9/8,13 1,63/8,27 1,67/8,25 

Antal registrerade nybörjarstudenter 28/26 42/30 42/27 20/13 27/20 

Överbryggande termin –  
Fristående kurspaket 

Registrerade  
Vt -15 

Registrerade   
Vt -16 

Registrerade  
Vt -17 

Registrerade 
Vt -18 

Registrerade 
Vt -19 

Antal registrerade på första kurs 33 28 27 25 32 

Antal godkända studenter efter 
termin 1 

24 24 26 24  
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Nyckeltal genomströmning (regu/dist) 

 

 

Nyckeltal examina (oavsett kull och form) 
 

 

 

  

Studie- och yrkesvägledarprogrammet   Antagna 
2014 

Antagna 
2015 

Antagna 
2016 

Antagna 
2017 

Antagna 
2018 

Antal godkända nybörjar- 
studenter efter första terminen 

20/16 34/19 38/22 19/11 20/20 

Antal godkända studenter efter fjärde 
terminen 

18/13 34/12 29/17   

Antal godkända studenter efter sjätte 
terminen 

18/18 
+17 DIOB 

27/14 
+21 DIOB 

-   

Studie- och yrkesvägledarprogrammet    2014  2015 2016 2017 2018 

Antal som tagit ut examen      

Kvinnor 26 40 59 51 53 

Män 3 11 13 10 14 

Totalt 9 51 72 61 67 
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Yrkeslärarprogrammet 

Nyckeltal antagning 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nyckeltal genomströmning 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nyckeltal examina 

 

 

 

  

Yrkeslärarprogrammet Antagna 
2014 

Antagna 
2015 

Antagna 
2016 

Antagna 
2017 

Antagna 
2018 

Antal nybörjarplatser (enl. 
planeringstal) 

40 40 40 40 40 

Antal förstahandssökande 78 89 82 79 109 

Antal förstahandssökande per 
plats 

1,95 2,23 2,05 1,98 2,73 

Antal registrerade 
nybörjarstudenter studenter 

27 39 41 28 46 

Yrkeslärarprogrammet Antagna 
2014 

Antagna 
2015 

Antagna 
2016 

Antagna 
2017 

Antagna 
2018 

Antal godkända nybörjar- 
studenter efter första terminen 

21 33 28 18 39 

Antal som klarat 
de två första 

kurserna 

Antal godkända studenter efter 
tredje terminen 

15 37 28 23  

Antal godkända studenter efter 
sista terminen 

9 36    

Yrkeslärarprogrammet  2015 2016 2017 2018 

Antal som tagit ut examen     

Kvinnor 9 12 15 21 

Män 14 8 9 21 

Totalt 23 20 24 42 
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Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan 

Nyckeltal antagning 

 

Nyckeltal genomströmning 

 

Nyckeltal examina 

  

Ämneslärarprogrammet  ht-2013 ht-2014  ht-2015 ht-2016 ht-2017 Ht-2018 

Antal nybörjarplatser (enl. 
planeringstal) 

161 170 185 250 245 214 

Antal förstahandssökande 153 175 218 251 223 218 

Antal förstahandssökande per 
plats 

0,95 1,03 1,18 1,0 0,91 1,018 

Antal registrerade 
nybörjarstudenter studenter  

114 126 159 153 167 173 

Ämneslärarprogrammet  Antagna 
ht-2013 

Antagna 
ht-2014 

Antagna 
ht-2015 

Antagna 
ht-2016 

Antagna 
ht-2017 

Antagna 
ht-2018 

Antal godkända nybörjar- 
studenter efter första terminen 

56 74 86 90 105 117 

Antal godkända studenter efter 
femte terminen 

45 56 54 70   

Antal godkända studenter efter 
UK 3 

44      

Ämneslärarprogrammet  2013  2014  2015 2016 2017 2018 

Antal som tagit ut examen       

Kvinnor  1 4 11 24 29 

Män   3 11 27 24 

Totalt  1 7 22 51 53 
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Ämneslärarprogrammet 7-9 

Nyckeltal antagning 

 

Nyckeltal genomströmning 

 

Nyckeltal examina 

 

Ämneslärarprogrammet 7-9 ht-2013 ht-2014  ht-2015 ht-2016 ht-2017 Ht-2018 

Antal nybörjarplatser (enl. 
planeringstal) 

115 110 0 20 20 20 

Antal förstahandssökande 85 55 0 17 15 9 

Antal förstahandssökande per 
plats 

0,74 0,50 0 0,85 0,75 0,45 

Antal registrerade 
nybörjarstudenter studenter  

42 36 0 5 4 3 

Ämneslärarprogrammet 7-9 Antagna 
2013 

Antagna 
2014 

Antagna 
2015 

Antagna 
2016 

Antagna 
2017 

Antagna 
2018 

Antal godkända nybörjar- 
studenter efter första terminen 

22 24 - 2 3 1 

Antal godkända studenter efter 
femte terminen 

13 10 - 2   

Antal godkända studenter efter 
UK 3 

- - - -   

Ämneslärarprogrammet 7-9 2013  2014  2015 2016 2017 2018 

Antal som tagit ut examen       

Kvinnor   1 3 5 4 

Män   0 3 3 5 

Totalt   1 6 8 9 
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Delrapport: arbete med analys- och åtgärdsplan med 
anledning av ifrågasatt examensrätt avseende 
förskollärarexamen och grundlärarexamen mot fritidshem 

Bakgrund 
Universitetskanslersämbetets (UKÄ) nationella utvärdering av förskollärar- och 

grundlärarutbildningarna som genomfördes under 2018-2019 resulterade i att Umeå universitet 

fick omdömet hög kvalitet för grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 

och grundlärarexamen med inriktning mot årskurs 4-6. Dessa utbildningar får många positiva 

omdömen exempelvis när det gäller utbildningarnas innehåll och upplägg, lärosätets arbete 

med personal och kompetensförsörjning, hur utbildningsmiljön präglas av stark 

forskningsanknytning samt lärosätets arbete med uppföljnings- och åtgärdsarbete inom 

programmet. 

 

För förskollärarexamen och grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem fick Umeå 

universitet omdömet ifrågasatt kvalitet. Kritiken rör främst säkerställande av ett antal 

examensmål, varav några är kopplade till utbildningens självständiga arbeten. Däremot får 

utbildningarnas innehåll, upplägg och genomförande i huvudsak godkänt, liksom områdena 

personal, utbildningsmiljö, jämställdhet, uppföljnings-, återkopplings- och åtgärdsarbete, 

studentinflytande, samt arbetsliv och samverkan. Inom förskollärarprogrammet anser UKÄ 

även att inslagen om hållbar utveckling bör förstärkas. Vidare får två examensmål i 

grundlärarprogrammet för fritidshem kritik för innehåll och upplägg, dvs inte bara för 

säkerställande.  

 
Ungefär hälften av landets samtliga grundlärarutbildningar och förskollärarutbildningar har 
fått omdömet ifrågasatt kvalitet. Umeå universitet har nu år på sig att vidta åtgärder. Därefter 
kommer utbildningarna att prövas på nytt av UKÄ.  

 

UKÄ:s bedömargrupps arbete med utvärderingen har utgått ifrån de krav som ställs i 

högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100). Underlag för bedömningen har 

utgjorts av lärosätenas självvärdering inklusive bilagor som utarbetats utifrån Vägledning för 

utbildningsutvärdering på grundnivå och avancerad nivå, slumpmässigt utvalda självständiga 

arbeten, intervjuer med företrädare och studenter för de granskade utbildningarna och samt övriga 

underlag som UKÄ tagit fram.  

 

Senast den 15 april 2020 ska Umeå universitet inkomma med en redogörelse för de åtgärder som 

vidtagits till UKÄ. Därefter kommer UKÄ att ta ställning till om det finns skäl att besluta om att 

lärosätet inte längre får utfärda dessa examina.  

Beredning 
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning.  
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Arbetsprocess och tidsplan 
 

Ett arbete med en analys och åtgärdsplan har påbörjats i dialog med kursansvariga institutioner. 

Arbetet sker inom ramen för tre arbetsgrupper som sinsemellan samverkar enligt följande: 

 

 Grupp 1, sammankallande Anna Lindqvist, fokuserar på ifrågasatta mål 1, 2, och 3 i 

förskollärarexamen samt mål 1 och 3 i grundlärarexamen mot fritidshem. I gruppen ingår 

Anna Lindqvist, Berit Östlund, Anna Olausson, Birgit Andersson samt en ytterligare extern 

representant. 

 

 Grupp 2, sammankallande Helena Rosqvist och Birgitta Wilhelmsson, fokuserar på mål 4, 

5, och 6. I gruppen ingår Helena Rosqvist, Birgitta Wilhelmsson, en representant från 

NMD utifrån fokus på hållbar utveckling samt ytterligare en representant.  

 

 Grupp 3, sammankallande Birgit Andersson. Ytterligare ett antal personer vid 

institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) knyts till Birgit Andersson vilka 

har möjlighet att arbeta specifikt med inriktningen fritidshem. 

 

Ersättning för arbete med analys och åtgärdsplan kommer att utgå. 

 

Tidplan för arbetet: 

 

 april-september 2019  arbete med framtagande av analys- och åtgärdsplan, 

 14 maj    skriftlig information till alla studenter i programmen, 

 22 maj    informationsmöte med studenter, 

 12 juni 2019   delrapport Lärarhögskolans styrelse, 

 19 september   delrapport Lärarhögskolans styrelse,  

 Från och med oktober 2019 implementering av vidtagna åtgärder, 

 24 oktober   delrapport Lärarhögskolans styrelse, 

 12 december   delrapport Lärarhögskolans styrelse 

 Januari 2020- 15 mars 2020 arbete med åtgärdsredovisning till UKÄ, 

 15 mars    granskning av åtgärdsredovisning, 

 15 april    inlämning av åtgärdsredovisning till UKÄ. 

 

Delrapport analys- och åtgärdsarbete 
 
För grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem och för förskollärarexamen har Umeå 
universitet fått omdömet ifrågasatt kvalitet. Kritiken rör främst säkerställande av ett antal 
examensmål, varav några är kopplade till utbildningens självständiga arbeten. Inom 
förskollärarprogrammet anser UKÄ även att inslagen om hållbar utveckling bör förstärkas. 
Vidare får två examensmål i grundlärarprogrammet för fritidshem kritik för innehåll och 
upplägg, dvs inte bara för säkerställande.  
 
Särskilt allvarlig är kritiken mot de båda utbildningarnas självständiga arbeten 
(examensarbeten) som visats sig vara bristande i följande avseenden: 
 

 brister i val av ämne, 
 kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, 
 brister i kännedom om vetenskapsteori och forskningsmetoder, 
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 brister avseende studentens förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, 
systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta 
forskningsresultat för att därigenom bidra till yrkesverksamheten och utvecklingen 
inom området.   

 
Mot bakgrund av att Umeå universitets förskollärarprogram kommer mycket väl ut i den 
nationella jämförelsen av vetenskaplig kompetens i lärarprogrammen (se föregående 
styrelsemöte)  kan det framstå som anmärkningsvärt att de självständiga arbeten som 
producerats inom dess ram har visat sig vara bristande med avseende ovanstående punkter. 
Disputerade lärare undervisar i hög grad inom utbildningen, såväl i utbildningsvetenskaplig 
kärna som i det förskolepedagogiska området (dock något fler i UVK i jämförelse med 
förskolepedagogiskt område). Vidare handleds och examineras samtliga examensarbeten i 
förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet mot fritidshem av disputerade lärare, 
vilket enligt UKÄ inte är fallet vid alla lärarutbildningar i landet. 
 
En noggrann analys görs för närvarande av utbildningens innehåll, upplägg och examination 
samt omgivande strukturer för bemanning, samordning och kvalitetssäkring för att utröna 
brister och föreslå åtgärder. Analysen har hitintills visat på följande svagheter: 
 

 Vetenskaplig kompetens inom det förskole- och fritidshemspedagogiska 
området. Nationellt sett befinner sig den utbildningsvetenskapliga forskningen inom 
förskolepedagogik och fritidshem i en uppbyggnadsfas och bristen på disputerad 
personal inom dessa områden är stor. Även om en hög andel av de lärare som 
undervisar i Umeå universitets förskollärarprogram är disputerade så har ändå 
relativt få av dessa forskningskompetens inom det förskolepedagogiska området. Ett 
flertal examensarbeten handleds exempelvis av lärare som inte har en 
forskningsbakgrund inom det förskolepedagogiska området (och än mindre så inom 
inriktning fritidshem), vilket delvis kan förklara de svagheter som upptäckts i 
examensarbetena avseende koppling till aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. 
Samtidigt är detta en situation som delas av det stora flertalet lärosäten i landet och i 
jämförelse med många andra lärosäten är Umeå universitet för tillfället relativt 
välförsedda med lektorer med en forskningsbakgrund inom framförallt det 
förskolepedagogiska området. Pensionsavgångar är dock att vänta inom de närmsta 
åren, se nedan. Inom området fritidshem är situationen dock betydligt allvarligare, 
både i Umeå och i landet i stort.  
 

 Kursplanen för det självständiga arbetet, som upprättades 2011 och reviderades 
2015, uppvisar brister i relation till de nationella examensmålen framförallt avseende 
kursplanens förväntade studieresultat (FSR) som i otillräcklig grad anknyter till de 
nationella examensmålen avseende kunskaper om teori, kännedom om aktuellt 
forsknings- och utvecklingsarbete samt ”förmåga att kritiskt och självständigt 
tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt 
relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till yrkesverksamheten och 
utvecklingen inom området”. 

 

 Kriterier för bedömning av självständiga arbeten har visat sig vara mycket 
bristande, exempelvis: 

o Kraven på användning av teori i de självständiga arbetena är låga och oklara. 
För ett examensarbete på grundnivå (gäller grundlärarexamen mot 
fritidshem) anges exempelvis att ingen teori behöver användas. Vidare är det i 
bedömningskriterierna otydligt om teori behöver användas för ett 
examensarbete på avancerad nivå (gäller förskollärare),  
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o För låga krav ställs på hänvisningar till andra vetenskapliga arbeten i de 
självständiga arbetena, vilket kan förklara de brister i kännedom om aktuellt 
forsknings- och utvecklingsarbete som UKÄ uppmärksammat i genomförda 
arbeten inom utbildningen, 

o Något bedömningskriterium som mäter uppvisad ”förmåga att kritiskt och 
självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras 
erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till 
yrkesverksamheten och utvecklingen inom området” anges inte heller för 
betyget godkänt (däremot för väl godkänt).  
 

Åtgärder 
 
Även om den fullständiga analysen inte avslutad ännu så indikerar de första resultaten att 
följande åtgärder är nödvändiga för att säkerställa de examensmål som visat sig bristande i 
UKÄ:s granskning i anslutning till examensarbetet: 
 

 Översyn och förstärkning av följande delar av utbildningarna: 
o styrdokument (kursplaner), 
o examinationsformer och system för bedömning av examination i 

utbildningarna, 
o inslag om vetenskaplig teori och metod samt aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete i utbildningen, kontinuerligt men även i form av ytterligare 
ett sammanhållet inslag inför skrivandet av examensarbetet, 

o inslag som utvecklar studentens vetenskapliga skrivande, samt förstärkning av 
inslag som ytterligare utvecklar studenternas kritiska och analytiska förmåga, 

o inslag kring hållbar utveckling i förskollärarprogrammet. 
 

 Omklassificering till grundnivå. Kursen ”Examensarbete i 
förskollärarprogrammet, 15 hp” bör klassificeras om till grundläggande nivå. I 
dagsläget ligger kursen på avancerad nivå, vilket mot bakgrund av de brister som 
upptäckts i kursplan och bedömningskriterier inte kan motiveras. 

 
Lärarhögskolans analys är dessutom att större mer strukturella åtgärder är nödvändiga som: 
 

 Kvalitetssäkring 
o Införandet av ett system för kollegial granskning av examensarbeten i 

Lärarhögskolans handläggningsordning för kvalitetsarbete, så att brister av 
detta slag systematiskt kan fångas upp och upptäckas på en övergripande nivå, 

o Översyn av former för handledarkollegium och vetenskaplig ledning av 
programmen. En vetenskaplig ledare i form av en professor i barns utveckling 
och lärande är för närvarande under tillsättning vid Institutionen för 
tillämpad utbildningsvetenskap. I vilken mån denne eller någon annan högt 
meriterad forskare också kan ta ett ansvar för den vetenskapliga utvecklingen 
av programmet bör utredas, 

o Ytterligare tydliggörande av rutiner för granskning och fastställande av 
kursplaner. Lärarhögskolan granskar samtliga ingående kursplaner i 
lärarprogrammen, nya såväl som reviderade, enligt en särskild 
handläggningsordning och har under åren stärkt upp sina rutiner kring detta. 
Ett problem är dock att Lärarhögskolan inte har mandat att fastställa 
kursplaner, utan detta görs på fakultets- och eller institutionsnivå i enlighet 
med respektive fakultets delegationsordning. En svaghet med detta system är 
att kursplaner ibland fastställs utan att först ha passerat Lärarhögskolan för 

Bilaga p 42



 

Delrapport 

Maria Löfgren 

maria.lofgren@umu.se 

090-786 65 89 

 

Dnr  

2019-05-28 

Sid 5 (5)  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

granskning. Även detta bör ses över så att den nivå som har ansvar för 
programmet också har mandat att fastställa dess kursplaner. 
 

 Fortsatt arbete med strategisk kompetensförsörjning inom det 
förskolepedagogiska och fritidshemspedagogiska området. Flera av de disputerade 
lärarna med en forskningsbakgrund inom det förskole- och fritidshemspedagogiska 
området som undervisar i utbildningarna går i pension inom de närmsta åren. Ett 
flertal satsningar i samarbete mellan Lärarhögskolan och institution har gjorts på 
senare år i form av doktorandanställningar och anställningar av lektorat med 
kombinerad undervisnings- och forskningstid för att säkerställa bemanningen på sikt. 
Bedömningen är emellertid att detta strategiska arbete även fortsättningsvis bör vara 
en högt prioriterad fråga för såväl institutioner som Lärarhögskolan. För att stå sig i 
den nationella konkurrensen om lektorer inom dessa områden är det viktigt att 
anställningsformerna är attraktiva, exempelvis med en kombination av undervisning 
och forskning, och att det finns en utvecklad och stabil forskningsmiljö inom vilken 
lektorn kan verka. 
 

 Översyn av resursfördelning till examensarbeten, så att den tid lärare tilldelas för 
examination och handledning blir mer adekvat, 

 
 Ett ännu mera medvetet arbete med bemanning så att fler disputerade lärare 

får ett ännu mer sammanhållet ansvar för upplägg av undervisning och examination, 
särskilt i kurser av relevans för den vetenskapliga progressionen i programmet. Även 
om andelen disputerade lärare är hög och professorer medverkar i programmet, så har 
det visat sig att de disputerade lärarnas medverkan är något mer splittrad (dvs. de 
undervisar på bredden i flera kurser men står i mindre utsträckning för mer 
sammanhålla uppdrag i hela kurser) än för adjunktsgruppen som inom ramen för sina 
undervisningsuppdrag har mer sammanhållna inslag. Professorer medverkar endast i 
begränsad utsträckning och har inte ansvar för mer sammanhållna inslag. 

 
En översyn av Lärarhögskolans organisation av två externa granskare, prorektor Wenche 
Jacobsen vid Tromsø universitet och professor Stefan Nordlund från Stockholms universitet 
har nyligen avslutats. Resultaten från denna utvärdering visar att programansvaret i form av 
ansvar, tid och befogenheter kan behöva stärkas upp ytterligare för att på operativ nivå främja 
samordning av programmet och dess ingående studenter.  
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Revidering av Lärarhögskolans verksamhetsberättelse för 2018  
 

Förslag till beslut 

Lärarhögskolans styrelse beslutar att: 

  

 revidera verksamhetsberättelsen för 2018, delmål 2.1, enligt bilaga 1. 

 

 

Bakgrund 

Lärarhögskolans styrelse fastställde vid sitt senaste sammanträde (2019-04-10) verksamhetsberättelse 

för 2018. Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av verksamhetsplanen, i vilken en övergripande 

bedömning av årets måluppfyllelse har gjorts avseende de för Lärarhögskolan relevanta huvudmålen 

som beslutats av Umeå universitet. 

 

Vid en dialog med universitetsledningen framkom önskemål om att Lärarhögskolan bör komplettera 

verksamhetsberättelsen, med tanke på resultatet av två av fyra UKÄ-utvärderingar i vilka Umeå 

universitet fick ifrågasatt kvalitet. 

  

Beredning 

Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli och ledning. 

 

Föredragande 

Boa Drammeh 

 

Expedieras till 

Biträdande universitetsdirektör 

Lärarhögskolans ledning och kansli  

Registrator 
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Bilaga 1 

Huvudmål 2: Utbildning för gränslös kunskap 

 

Delmål 2.1 Med ökad kvalitet säkerställa högre genomströmning och brett deltagande 

 

Lärarhögskolans systematiska kvalitetsarbete utgjorde grund för skrivandet av UKÄ-utvärderingarna 

under 2018, se avsnitt 3.1.1. I de preliminära yttranden som inkommit från UKÄ bedöms 

Lärarhögskolans arbete med uppföljning, åtgärder och återkoppling som mycket tillfredsställande. Ett 

exempel är: ”Lärosätet redovisar ett gediget kvalitetsarbete på utbildningsnivå och har ett väl utarbetat 

systematiskt kvalitetsarbetsprogram. Lärosätet presenterar rutiner för arbetet i en modell som 

beskriver kvalitetsarbete under ett verksamhetsår. Omfattande, tydliga och kontinuerliga 

uppföljnings-, åtgärds- och återkopplingsrutiner på utbildningsnivå säkerställer 

kvaliteten på förskollärarutbildningen” (UKÄ:s yttrande grundlärarexamen 4-6, s. 9). 

 

Utbildningarna bedöms också var upplagda i en tydlig progression och lärosätet får beröm för sitt 

arbete med att säkerställa denna progression: ”Värt att notera är att lärosätet redovisar en mycket 

tydlig modell för att säkra progressionen i de lärandemål som relaterar till de olika examensmålen. 

Modellen används genomgående i hela utbildningen och går ut på att de förväntade studieresultaten 

först ska grundläggas för att sedan befästas och fördjupas. Lärosätet har på så sätt kontroll över var 

i utbildningen examensmålen behandlas och examineras” (UKÄ:s yttrande grundlärarexamen 4-6, 

s. 2). Detta gäller även förskollärarexamen: ”Som gott exempel vill bedömargruppen lyfta fram att 

progressionen i utbildningen är väl genomtänkt, såväl strukturellt som mer konkret i kurser genom 

utbildningen, samt att studenterna möter varierande former av examinationer” (UKÄ:s yttrande 

förskollärarexamen, s. 10). Även bedömningsområdena personal, utbildningsmiljö (inklusive 

forskningsanknytning), jämställdhet, studentinflytande och arbetsliv och samverkan får godkänt med 

många fina omdömen. 

 

Då säkerställande av examensmål kopplade till förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet 
med inriktning mot fritidshem fått omdömet ifrågasatt kvalitet av UKÄ ska det systematiska 
kvalitetsarbetet ses över ytterligare. Bland annat ska en komponent för kollegial granskning av 
examensarbeten införas. 
 

Arbetet med en systematisk avhoppsanalys med studenter som avslutat sin utbildning i förtid har 

införts under året. Vidare har ett pilotprojekt påbörjats inom ämneslärarprogrammets första termin 

för att stärka studenternas skrivande, vilket även det förväntas stärka genomströmning och brett 

deltagande. Resultaten är positiva och Lärarhögskolans styrelse har avsatt medel för en fortsättning 

under 2019. 

 

Ett brett deltagande möjliggörs genom utbildningar med olika distributions- och studieformer. En 

förskollärarutbildning ges vid Campus Örnsköldsvik vilket geografiskt breddar en utbildning med 

hög anställningsbarhet. Möjligheten att ge den kompletterande pedagogiska utbildningen på helfart 

har utretts och i dialog med Institutionen för estetiska ämnen och Institutionen för kostvetenskap 

har ett förslag till förändrad ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 presenterats. 

En strategi för ytterligare distansanpassade och flexibla programutbildningar har utarbetats 

tillsammans med regionen. 
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