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2017
Program och inriktningar
Förskollärare
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2018

2019

hp

PLAN

1:A

REG

PLAN

1:A

REG

PLAN

1:a

REG

210 hp

80

169

48

80

112

60

60

123

60

80

169

48

80

112

60

60

123

60

Summa förskollärare
Grundlärare fritidshem

180 hp

35

62

16

35

52

36

30

52

23

Grundlärar F-3

240 hp

60

107

57

60

78

53

65

84

57

Grundlärar 4-6

240 hp

40

71

39

40

49

32

40

61

35

179

121

135

197

115

Summa grundlärare

135

240

112

135

Kombination textil - bild

270-330 hp

10

11

4

0

0

Kombination trä/metall - bild

270-330 hp

10

7

0

0

0

Slöjd textil (from ht18)

240 hp

10

5

2

5

Slöjd trä och metall (from ht18)

240 hp

10

4

1

5

20

9

3

10

0

0

8

16

10

5

10

4

Summa 7-9

20

18
9

4

Bild gy

270-330 hp

10

Bild fördjupning gy

270-330 hp

5

Biologi gy

270-330 hp

15

5

4

8

9

10

8

7

4

Engelska gy

270-330 hp

35

33

30

35

40

37

35

19

21

Franska gy

270-330 hp

5

3

2

2

1

0

3

0

0

Geografi

270-330 hp

5

4

4

5

4

3

8

6

9

Historia gy

270-330 hp

20

42

25

20

32

28

25

35

28

Id o hä gy

270-330 hp

25

42

24

25

35

22

30

45

23

Matematik gy

270-330 hp

20

33

29

20

12

12

30

26

19

Musik gy

270-330 hp

10

9

4

10

10

8

5

7

0

Musikfördjupning gy

270-330 hp

5

Naturkunskap gy

270-330 hp

15

1

1

8

2

1

5

2

1

Religion gy

270-330 hp

10

10

8

15

7

8

15

9

8

Shk gy

270-330 hp

20

17

14

15

25

18

15

30

20

Samiska gy

270-330 hp

0

Spanska gy

270-330 hp

5

5

3

3

5

2

4

3

1

Svenska gy

270-330 hp

25

23

16

28

21

17

25

17

13

Svenska som andraspråk gy

270-330 hp

10

3

1

10

3

4

5

4

3

Tyska gy

270-330 hp

5

1

2

2

0

0

3

4

2

Summa gy

245

240

167

214

222

180

221

224

156

Summa grundprog

480

667

331

449

522

364

426

544

331
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2017
Program och inriktningar

2018

2019

hp

PLAN

1:A

REG

PLAN

1:A

REG

PLAN

1:a

REG

Syv dist

180 hp

30

304

13

30

196

22

30

151

30

Syv reg

180 hp

30

93

20

24

62

27

24

64

33

SYV senare del

0

Summa .SYV

60

397

33

54

258

49

54

215

63

Specialped

totalt

40

181

35

40

161

40

40

135

35

Speciallär

totalt

60

106

25

50

68

32

50

122

51

Summa Spec.

100

287

60

90

229

72

90

257

86

Yrkeslärare

40

77

28

40

108

50

35

139

73

KPU 7-9 + Gy 50 %

45

57

28

45

76

33

35

46

23

KPU 7-9 + Gy 150 %

30

105

28

30

160

37

45

183

40

summa KPU

75

162

56

75

236

70

80

229

63

Totalt

755

1590

508

708

1353

605

685

1384

616

KPU-forsk
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Missiv: Lärarhögskolans verksamhetsplan 2020-2022
Bakgrund
En verksamhetsplan för de kommande tre åren ska tas fram enligt ”Anvisningar för
verksamhetsplanering 2020-22 och budget 2020” Dnr: FS 1.3.2-2515-18.

Beredning
Ärendet bereds av Lärarhögskolans ledningsgrupp.
Tidsplan:
12 augusti-10 september: förberedande arbete i Lärarhögskolans ledningsgrupp,
19 september: diskussion om förslag till verksamhetsplan i Lärarhögskolans styrelse,
20 september – 14 oktober: remiss institutioner, programråd och forskningskommittén,
24 oktober: fastställande i Lärarhögskolans styrelse.
Bilagor:
Verksamhetsplan 2020-2022.
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Verksamhetsplan för
Lärarhögskolan
för 2020-2022
FASTSTÄLLD AV LÄRARHÖGSKOLANS STYRELSE 2019-10-XX
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Verksamhetsplan för Lärarhögskolan 2020-2022
Nedan presenteras Lärarhögskolans verksamhetsplan med utgångspunkt i Umeå universitets
vision genom strategier kopplade till olika målområden. Avsnitt som är märkta med en asterix*
framför innebär att området tillhör ett nationellt uppdrag enligt regleringsbrev och nationella
anvisningar.

Utbildning
Målområde 1: Kompetensförsörjning av lärare i regionen och nationellt
Utgångspunkt i vision för Umeå universitet:
Lärosätet är en drivkraft för tillväxt och förser Norrland, Sverige och världen med välutbildad arbetskraft.
Umeå universitet erbjuder flexibla utbildningar som möter behoven i ett föränderligt arbetsliv som förutsätter
livslångt lärande
Umeå universitet attraherar en mångfald av studenter som berikar den akademiska miljön genom sina olika
erfarenheter och perspektiv.

Analys
Detta mål är uppdelat i följande två områden:
1) Reguljär utbildning,
2) Avancerad nivå.
1) Reguljär utbildning.
Idag saknas 80 000 lärare och till 2031 behöver Sveriges skolhuvudmän rekrytera 187000 lärare
(SKL-rapport, 2018). Med anledning av den regionala och nationella lärarbristen inom i stort sett
alla ämnen och inriktningar är en huvudsaklig uppgift för Lärarhögskolan under den närmaste
perioden att ge en god utbildning och utbilda så många lärare som möjligt. Centralt är också att
skapa möjligheter för fler att påbörja och genomföra en lärarutbildning. Lärarhögskolan har också
som övergripande målsättning att behålla och utveckla nuvarande bredd i utbildningsutbudet för
lärar- och specialpedagog/-lärarutbildning, under förutsättning att kvalitén kan garanteras och
ekonomiskt hållbara modeller för att ge utbildningen kan åstadkommas. Att ha en så bred
lärarutbildning som möjligt är också ett sätt för Umeå universitet att ta ett reellt regionalt ansvar.
Vid åtminstone ett lärosäte i den norra regionen ska lärarutbildning kunna ges inom en vid
variation av ämnen och examensinriktningar, för att säkra försörjningen av lärare
Antalet sökande till campusutbildningarna har de senaste åren hållit sig på en stabil nivå, även om
lärosätet inte fyller sina platser och inte heller fullt ut kan nyttja de extraplatser som i
regleringsbrev (Utbyggnad av vissa utbildningar i enlighet med riksdagens beslut*) tilldelats av
regeringen. Om Umeå universitet kan erbjuda fler utbildningsvarianter flexibelt och tillgängligt
(exempelvis distansutbildning), så att det är möjligt att läsa utbildningen även om man inte bor i
Umeå, är bedömningen att fler lärare skulle kunna utbildas. Detta är också ett sätt att främja
breddat deltagande enligt regleringsbrev och nationella anvisningar*. Målsättningen inför den
kommande perioden är därför att i samarbete med regionen och medverkande institutioner
utveckla fler programutbildningar som kan ges med flexibla och tillgängliga former. Även
arbetsintegrerade utbildningar kan övervägas.
Under 2018-2019 har en flexibel variant av den kompletterande pedagogiska utbildningen
utvecklats, med möjlighet att växla upp och ned i studietakt från 50 % till 100 %, allt efter den
studerandes förutsättningar och behov. Vid Umeå universitet finns ytterligare en variant av den
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kompletterande pedagogiska utbildningen som ges med förhöjd studietakt för studerande med en
forskarexamen inom naturvetenskapliga ämnen och matematik fram till och med våren 2021. KPU
med förhöjd studietakt har ett mycket högt söktryck. Av denna anledning är det strategiskt viktigt
för Umeå universitet att utbildningsvarianten kan ges även fortsättningsvis vid Umeå universitet i
någon form, då den innebär en möjlighet att ytterligare öka antalet utbildade ämneslärare.
Nuvarande utbildning brottas emellertid med vissa kvalitetsproblem. Programmets utformning,
med många små kurser och stundtals flera medverkande institutioner i varje kurs, innebär
logistiska problem för institutioner. Detta inverkar negativt på lärares arbetsmiljö och därmed på
en god utbildning. Även genomströmningen är delvis problematisk då alla inte blir färdiga i tid,
men den är åtminstone bättre än för de reguljära längre programmen. Framförallt är det
avslutande examensarbetet som bromsar upp studenternas väg mot examen. Lärarhögskolans
bedömning är därför att en översyn av nuvarande utbildningsvariant av KPU med hög studietakt
bör göras med målsättningen att utveckla en variant av KPU med förhöjd studietakt med mer
sammanhållna kursuppdrag och där det självständiga arbetet eventuellt utgår. Ett självständigt
arbete är nämligen inte ett krav i förordningen, då de studerande som läser utbildningen redan har
med sig ett vetenskapligt arbete på magisternivå eller högre (licentiat och doktorsexamen) in i
utbildningen.
I vissa kommuner i regionen är bristen på utbildade ämneslärare mot årskurs 7-9 mycket stor.
Umeå universitet har sedan 2014 avbrutit intaget till årskurs 7-9, då utbildningen i den
treämnesvariant som gavs då hade mycket få sökande. Under en period har även ett intag till en
tvåämnesvariant i estetiska ämnen med ingång slöjd prövats, dock utan framgångsrika resultat
avseende andelen sökande. Sedan 2019 har även denna utbildningsvariant avbrutits. Mot
bakgrund av det stora behovet av utbildade lärare i 7-9 är en framtida uppgift att undersöka
huruvida en mer hållbar variant av ämneslärarutbildning mot årskurs 7-9 kan ges vid Umeå
universitet, eventuellt genom en gemensam ingång till ämneslärarutbildning mot både årskurs 7-9
och gymnasieskolan.
Inom regeringsuppdraget Fler vägar in 2018-2022 är målsättningen att flexibelt och tillgängligt
kunna erbjuda ett flertal fristående kurser, exempelvis utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK)
eller kurser inom grundlärarprogrammet. Studerande som läst dessa kurser kan sedan gå vidare
och söka en reguljär lärarutbildning eller att fortsätta sina studier inom VAL och få de delar de
redan avklarat validerade. En utbildningsvariant för barnskötare till förskollärare där möjlighet
ges till validering av tidigare arbetslivserfarenhet bör också övervägas. Verksamheten inom Fler
vägar in främjar även i hög grad breddat deltagande*. För mer information se nationell och lokal
handlingsplan för Fler vägar in.
Umeå universitet är även nationellt ansvariga för ämneslärarutbildning samiska och meänkieli*
samt (tillsammans med fyra andra lärosäten) ansvariga för utveckling av utbildning av relevans för
kulturskolan*. Inom dessa nationella uppdrag kommer arbetet att fortsätta enligt särskild plan för
respektive område. Umeå universitet arbetar också för att kunna ge nya omgångar av Snabbspåret
för nyanlända*, under förutsättning att finansiering kan erhållas från Arbetsförmedlingen.
Lärosätet bör även intensifiera sina strategier kring marknadsföring och informationsinsatser för
att öka andelen sökande till lärarutbildning.
2) Avancerad nivå.
Fortbildning på avancerad nivå behöver stärkas och tydliggöras för att i framtiden kunna fungera
som nationella professionsprogram i linje med Skolkommissionens slutbetänkande ”Samling för
skolan” (U2017/1967/S). På så vis skapas en kvalificerad fortbildning på vetenskaplig grund, vilket
är nödvändigt för att möta Skollagens krav om att all utbildning i skolan ”ska vila på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet” (Skollag 2010:800 5§). Kurser och utbildning på avancerad nivå
tryggar också möjligheten för vissa grupper av lärare (förskollärare och fritidspedagoger i
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nuvarande lärarutbildningsreform) att bli behöriga till forskarutbildning 1. Genom en modell med
akademiska professionsprogram närmar sig Sverige också den utveckling som redan skett i
Finland och Norge, där samtliga lärarprogram är längre och ligger inom ramen för en magisteroch masterstruktur. Detta höjer både kvalitén på och statusen på läraryrket, vilket i förlängningen
leder till ännu fler sökande till lärarutbildningarna och en bättre utbildning för Sveriges barn, unga
och vuxna.
I Lärarhögskolans fristående kursutbud ingår kurser på avancerad nivå inom huvudområdena
pedagogisk yrkesverksamhet samt språkdidaktik. Kurserna är i huvudsak distansbaserade, så att
så många lärare som möjligt kan ta del av utbudet även om de befinner sig i yrkesverksamhet på en
annan ort. Utbudet är emellertid spretigt och där ett flertal institutioner ger delvis överlappande
kurser. Det är idag också svårt för studenter som är intresserade av fortbildning på avancerad nivå
att överblicka lämpliga alternativ fram till en examen. Bedömningen är därför att
utbildningsutbudet behöver tydliggöras, stabiliseras och samordnas mellan medverkande
institutioner för att skapa attraktiva vägar för magister- och masterutbildning på avancerad nivå.
Även arbetet med synliggörande av utbudet på webben och marknadsföring behöver också
intensifieras. För att nå detta mål har nyligen ett samverkanslektorat 2019-2021 tillsats med
uppdrag att kartlägga och sammanställa nuvarande kursutbud och studentunderlag på avancerad
nivå samt att i dialog med kursgivande institutioner utreda hur förutsättningar för ett stabilare
utbud och bättre planeringsmöjligheter kan åstadkommas.
Strategier:
Reguljär utbildning (samtliga strategier under denna rubrik anknyter till nationella uppdrag enligt
regleringsbrev och nationella anvisningar*):







I dialog med regionen och medverkande institutioner anpassa fler lärarprogram så att de är
möjliga att läsa flexibelt och tillgängligt,
Utveckla en variant av den kompletterande pedagogiska utbildningen med förhöjd studietakt
för att ytterligare främja utbildningen av ämneslärare i regionen och nationellt,
Fortsatt verka för att nuvarande bredd i utbildningsutbudet kan behållas, detta under
förutsättning att kvalitén kan garanteras och ekonomiskt hållbara modeller för att ge
utbildningen kan åstadkommas. Ett särskilt fokus bör även ligga på att utreda en variant av
ämneslärarutbildning mot årskurs 7-9,
Arbete med det nationella uppdraget för ämneslärarutbildning samiska och meänkieli samt
uppdraget med utveckling av utbildningar av relevans för Kulturskolan enligt särskild plan,
Utarbeta en samlad strategi för marknadsföring och informationsinsatser inklusive eventuell
uppsökande verksamhet.

Fortbildning och avancerad nivå (samverkanslektorat 2019-2021):




Skapa en organisatorisk struktur för avancerad nivå i betydelsen samordna kurser och
kursgivning,
Utveckla professionsprogram, alternativt ett utbud av fristående kurser på avancerad nivå som
leder till en examen på magister- och masternivå,
Skapa en sammanhållen information och marknadsföring för avancerad nivå.

Målområde 2: Utbildning med hög kvalitet:
Utgångspunkt i vision för Umeå universitet:
Framgångsrika medarbetare och motiverade studenter väljer Umeå universitet tack vara vår kreativa
akademiska miljö, höga pedagogiska kvalitet och förstklassiga infrastruktur.
1

Längst väg att gå i nuvarande lärarutbildningsreform har yrkeslärare, då deras högskoleutbildning endast utgör 90 hp på grundnivå.
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Forskning stärker utbildning. Utbildning stärker forskning.
Här får [studenterna] kunskap och handlingsberedskap att driva utveckling […].
Vår breda verksamhet och tradition av samarbete över ämnesgränser ger oss fördelar och försprång.
Att möta omvärldens förändrade krav och förväntningar och driva omställningen till ett hållbart samhälle är
en av universitetets viktigaste uppgifter.

Analys
Detta mål är uppdelat i följande två områden:
1) åtgärder för att förstärka programutbildningarnas kvalitet,
2) utveckling av kvalitetssystemet (jfr. Universitetsgemensamt delmål 2.1: Fortsatt
implementering av universitetets kvalitetssystem för utbildning säkerställer ökad
genomströmning och bidrar till breddat deltagande (2018-2020).
1) Åtgärder för att stärka programutbildningarnas kvalitet.
Merparten av utvecklingsarbetet kopplade till Lärarhögskolans programutbildningar bedrivs inom
ramen för den årliga kvalitetscykeln med uppföljnings- och åtgärdsplanen. I verksamhetsplanen
behandlas därför endast ett par övergripande strategiska områden för kvalitetsutveckling av
programmen (se ”Kvalitetsarbete inom Lärarhögskolan): programansvar, kravnivåer,
examensarbetenas professions- och forskningsanknytning, muntlig och skriftlig kommunikation
samt hållbar utveckling. Utveckling av verksamhetsförlagd utbildning och praktik utgör ett särskilt
målområde, se nedan.
Enligt nyligen genomförda utvärderingar av Lärarhögskolans organisation och verksamhet så
behöver programansvaret stärkas upp i anslutning till varje utbildningsprogram. (se
Auditgranskning av Lärarhögskolan 2017-2018 och den av rektor initierade externa granskning
2019 ”Organisation för lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning”). Åtgärder har
vidtagits efter auditgranskningen 2017-2018 för att stärka upp programansvaret i form av att
särskilda utbildningsledare tydligt kopplats till respektive program. Även programordförandes
uppdrag har utvidgats i form av utökad tid för uppdraget. Bedömningen är emellertid att dessa
åtgärder inte är tillräckliga. Även den huvudsakliga kritiken i den externa granskning som
genomförts på uppdrag av rektor 2019 ”Organisation för lärarutbildning och
utbildningsvetenskaplig forskning” berör nämligen programansvaret och mer specifikt avsaknaden
av en person som har i uppgift att följa studentkullar genom utbildningen och fungera som en
sammanhållande studiesocial länk. Lärarhögskolan delar den externa utvärderingens slutsats i
detta avseende och menar att en programansvarig, med ett mera utvidgat uppdrag och mandat än
vad nuvarande organisationsbeskrivning medger, ytterligare skulle stärka respektive
programutbildning. Skälet till detta är dels det som framkommer i utvärderingen, dvs. för
studenternas skull och deras behov av en tydligt utpekad kontaktperson, dels att ett mer utvidgat
programansvar ytterligare skulle främja det operativa uppföljnings- och utvecklingsarbetet i
anslutning till varje program. En person med ett mer utvidgat programansvar skulle också kunna
fungera som en sammanhållande länk mellan medverkande institutioner i övergången mellan
olika kurser och delar i utbildningen.
Programuppföljningar av Umeå universitets lärarprogram visar att studenter delvis upplever att
kraven i delar av utbildningarna är för låga. Kommentarer om detta i programutvärderingarna har
kunnat följas i flera år om än i mindre skala, men har ökat i 2019 års programutvärderingar.
Särskild den utbildningsvetenskapliga kärnan pekas ut som ett område med låga kravnivåer, dock
inte alla kurser. Ett arbete bör därför bedrivas för att se över innehåll och kravnivåer särskilt i
dessa delar av utbildningarna.
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Ytterligare ett utvecklingsområde är att stärka programutbildningarnas examensarbeten avseende
såväl forsknings- som professionsanknytning. Inom ramen för ett tillsatt samverkanslektorat
genomförs under 2019-2021 ett uppdrag med utveckling och organisering av examensarbeten
innefattande kartläggning och sammanställning av nuvarande samarbeten mellan studenter,
lärare, förskollärare och forskare (utöver vanlig handledning) samt att i dialog med kursgivande
institutioner se över hur incitament och förutsättningar kan skapas för studenter, skollärare,
förskollärare och forskare att samarbeta för att främja ökad forsknings- och
professionsanknytning. Målet är att skapa hållbara strukturer för att stärka examensarbetenas
forsknings- och professionsanknytning.
Muntlig och skriftlig kommunikation, men också utveckling av elevers språkliga förmåga, utgör en
central del av läraryrket. Undersökningar visar att särskilda satsningar på att stärka studenters
skrivförmåga under den inledande utbildningstiden får effekter för kvarhållning av studenter inom
program, dvs. färre avhopp. Utvecklad språkförmåga är också ytterst en demokratifråga och
därigenom central för hela samhället. Under 2017-2019 har arbeten genomförts för att stärka
studenters skrivförmåga och vetenskapliga progression i ämneslärarprogrammet genom ett
pilotprojekt samt i grundlärarprogrammet genom framtagandet av ett progressionsdokument för
att utveckla av skrivande. Målsättningen för den kommande perioden är att fortsätta att utveckla
och implementera denna verksamhet skriva i samverkan med institutioner och studieverkstaden
även andra program.
I arbetet med inlämnade självvärderingar till Universitetskanslersämbetets granskning av Umeå
universitets lärarprogram har det blivit tydligt att området hållbar utveckling (som också utgör del
av ett nationellt examensmål) behöver stärkas upp ytterligare avseende både innehåll och
progression i Umeå universitets lärarprogram, särskilt med avseende på de gröna delarna.
2) Utveckling av kvalitetssystemet.
Utöver Umeå universitets reguljära komponenter i kvalitetssystem för utbildning
(programutvärderingar, kursutvärderingar osv.) har Lärarhögskolan lagt till ytterligare ett antal
granskande inslag: exempelvis mittprogramsutvärdering, alumnuppföljning och avhoppsanalys
(Se ”Kvalitetsarbete inom Lärarhögskolan”). Lärarhögskolans uppföljningsarbete behöver dock
utvecklas och/eller stärkas upp ytterligare enligt följande:





kollegial granskning av examensarbetet. I Universitetskanslersämbetets granskning av
Umeå universitets lärarprogram har förskollärarexamen och grundlärarexamen med
inriktning mot fritidshem fått omdömet ifrågasatt kvalitet. Kritiken rör främst
säkerställande av ett antal examensmål, varav några är kopplade till utbildningens
självständiga arbeten. För att säkra kvalitén på utbildningarnas examensarbeten bör ett
system för kollegial granskning av examensarbeten införas, så att brister systematiskt kan
fångas upp och upptäckas på en övergripande nivå,
lärarkompetensen i samtliga program bör följas upp systematiskt, förslagsvis en
treårscykel (dvs. vart tredje år) och ligga till grund för fördjupade analyser och
diskussioner med medverkande institutioner,
komplettera nuvarande matrisarbete (komponent i Umeå universitets kvalitetssystem där
det framgår hur utbildningarnas förväntade studieresultat möter de nationella
examensmålen i en progression) med en systematisk uppföljning och revidering av
kursplaner i anslutning till varje program vart tredje år i dialog med programråd och
medverkande institutioner. Återigen är det erfarenheterna från UKÄ:s granskning av
Umeå universitets lärarexamina som uppmärksammat Lärarhögskolan på behovet av en
rutin för regelbunden systematisk översyn.

Strategier:
Lärarhögskolans programutbildningar:
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Förstärk programansvaret,
Översyn av kravnivåer, examination och bedömning, med start i utbildningsvetenskaplig
kärna,
Fortsatt satsning på att utveckla studenternas skrivande i de olika utbildningsprogrammen,
Stärk examensarbetens forsknings- och professionsanknytning (samverkanslektorat 20192021),
Förstärk hållbar utveckling i 1) samtliga lärarprogram i 2011-års lärarutbildningsreform, 2)
andra program under lärarhögskolans område,

Kvalitetssystem:




Inför ett system med kollegial granskning av examensarbeten,
systematisk uppföljning av lärarkompetens i programutbildningarna,
systematisk uppföljning och revidering av kursplaner i anslutning till varje program vart tredje
år.

Målområde 3: Hög kvalitet i den verksamhetsförlagda utbildningen
Utgångspunkt i vision för Umeå universitet:
Här får [studenterna] kunskap och handlingsberedskap att driva utveckling […]
Samverkan bedrivs där den stärker vår egen kunskaps och samtidigt skapar mervärden för våra
samarbetspartner [sic].

Analys
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en central del i utbildningen till lärare och
förskollärare. Under VFU-perioderna tränar studenterna att planera, genomföra och utvärdera
undervisning. Att pröva och följa upp elevernas kunskapsutveckling samt att sätta betyg är också
centralt innehåll där studenterna ökar graden av självständighet under VFU-perioderna. Andra
viktiga delar i VFU:n är att auskultera hos erfarna lärare, att lära sig att samarbeta med kollegor,
att sätta sig in i skolans organisation och arbetssätt samt att lära känna undervisningslokaler och
dess material.
Uppföljningar har visat att en översyn krävs för att säkra hög kvalitet av VFU. I denna ska bland
annat analyser av progression, stöddokument, bedömningsunderlag, betygskriterier, dess längd
och placering i utbildningen bland annat ingå. Dessutom bör system för praktikplacering samt
samarbetet med olika aktörer intern och externt ses över för att säkerställa att placeringar sker
med kvalitet. Översynen har påbörjats under 2019 i dialog med respektive programråd, studenter
och representanter för skolhuvudmännen och kommer att fortsätta under 2020 med förslag till
konkreta åtgärder för respektive program som sedan ska implementeras i dialog med programråd
och institutioner.
Försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor* handläggs i särskild ordning där
en projektorganisation skapas med tillhörande projektplan och tidplan. Nuvarande mandatperiod
för övningsskolor går ut våren 2020. Ett förslag är att verksamheten förlängs med minst ytterligare
fyra år.
Strategier:




Översyn av VFU-perioders längd och placering i tid under respektive utbildning,
Översyn av VFU-periodernas innehåll beträffande ämnen, åldersgrupper, stadier och
skolformer,
Översyn och analys av betygsättning av VFU
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Översyn av gällande stöddokument, VFU-besök, trepartssamtal, bedömningsunderlag,
kontaktvägar och ansvarsfördelning mellan kursansvarig, besökande universitetslärare och
handledare,
Översyn av befintlig handledarutbildning del 1 7,5 hp, överväg eventuellt fysiska träffar i
Örnsköldsvik, Lycksele och Skellefteå,
Förläng övningsskoleprojektet* i 4 år.

Målområde 5: Internationalisering (Universitetsgemensamt delmål 20182020: Studenter på samtliga nivåer får internationella perspektiv i sin
utbildning
Utgångspunkt i vision för Umeå universitet:
Umeå universitet har nära samarbeten med strategiskt utvalda lärosäten i världen.
Umeå universitet möter de ökade kraven på konkurrenskraft som globaliseringen medför.

Analys
Den ökade globaliseringen och det alltmer mångkulturella samhället ställer krav på en medveten
internationalisering av alla utbildningar. Detta gäller inte minst lärarutbildningarna som ska
förbereda sina studenter för ett yrkesliv där kulturmöten är vardag och interkulturell kompetens
ett måste.
Att internationaliseringen inom lärarutbildningen behöver öka har konstaterats i flera rapporter.
Där vissa utbildningar, som t ex handels- eller socionomutbildningar, uppnår närmare 50 procent
utresande studenter, ligger lärarutbildningen i Sverige på omkring 3 procent utresande studenter.
Orsakerna till den låga graden av mobilitet är många, där några av de främsta är utbildningens
tvärvetenskapliga karaktär, då ”motsvarande” innehåll i en strikt mening inte alltid går att finna i
andra länders lärarutbildningar. En annan anledning är bristen på valbara kurser, som präglar
många program.
Möjligheter att genomföra verksamhetsförlagd utbildning i ett annat land än Sverige finns redan i
dag. Det går även att genomföra delar av ämnes-/inriktningsstudier i ett annat land i Sverige, dock
inte alltid på termins- och/eller årsbasis. Förutsättningar för att genomföra studier vid lärosäten i
andra länder än Sverige har stärkts bland annat genom bidrag till utresande studenter. Vidare
erbjuds i princip samtliga studerade i moderna språk möjlighet att genomföra en del av sin
utbildning utomlands. För att öka det internationella har Lärarhögskolan även genomfört ett
arbete med identifiering av mobilitetsfönster så att studenter ska kunna genomföra minst en
termins studier vid ett lärosäte i ett annat land än Sverige. Ett antal program saknar dock
fortfarande moblitetsfönster och inte minst många ämnen i ämneslärarprogrammet.
Något som bör påpekas är dock att internationalisering handlar om mer än bara inresande och
utresande studerande. Internationalisering kan också ske på hemmaplan genom
perspektiv/innehåll i utbildningar, kurslitteratur, gemensamma kurser med lärarutbildningar i
andra länder, medverkan av gästlärare, möte med internationella studenter, samarbetet via nätet
med studentgrupper i andra länder, osv. Även dessa aspekter bör utvecklas i respektive utbildning.
Lärarhögskolan har under en längre period koncentrerat sin internationella verksamhet till 5
partnersuniversitet (Strandmillis University College, University of Wisconsin-Whitewater, La
Trobe University, University of Sydney och Universitetet i Tromsö) för att förstärka och fokusera
det internationella utbytet. Systemet med partneruniversitet behöver dock ses över med avseende
på mängd och antal. Ska partneruniversiteten vara fler, färre, andra i framtiden för att bättre svara
mot studerandes behov av stimulerande internationella lärmiljöer? Detta bör utredas liksom
möjligheten att i högre utsträcknings samarbeta med universitet i norden, särskilt Åbo Akademi.
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Strategier:




Förstärk internationalisering i ämneslärarprogrammet genom riktade sökbara bidrag till
institutioner som vill knyta kontakter för att utveckla mobilitetsfönster för ämnen i
ämneslärarprogrammet,
Översyn av hur internationalisering på hemmaplan kan stärkas i respektive program.
Översyn av nuvarande partneruniversitet med målet att kunna erbjuda så stimulerande och
attraktiva internationella lärmiljöer som möjligt för Umeå universitets lärarprogram.

Lärarhögskolan

901 87 Umeå

www.umu.se

Bilaga p 53
Verksamhetsplan
Maria Löfgren
maria.lofgren@umu.se
090-786 65 89

2019-09-05
Sid 10 (14)

Dnr

Forskning:
Målområde 1: Vid Umeå universitet bedrivs omfattande
utbildningsvetenskaplig forskning av hög kvalitet
Utgångspunkt i vision för Umeå universitet:
Banbrytande forskning gör oss världsledande inom flera vetenskapsområden och genererar resultat som
kommer samhället till nytta genom innovation och tillämpningar.
Vi konkurrerar framgångsrikt om extern finansiering, är efterfrågade och tar plats på den nationella och
internationella arenan.
Forskning stärker utbildning. Utbildning stärker forskning.

Analys
Trots omfattande och mycket positiva satsningar på utbildningsvetenskaplig forskning vid Umeå
universitet så har forskningen och forskarutbildningen inom området lokalt och nationellt ännu
relativt små permanenta resurser sett i relation till grundutbildningens omfattning och sett i
relation till att utbildning på olika nivåer är en av samhällets absolut största verksamheter.
Fakulteternas finansiering av utbildningsvetenskap och Lärarhögskolans löpande
forskningsbudget är långt ifrån tillräcklig för att finansiera all utbildningsvetenskaplig forskning
vid Umeå universitet, där den stora tillfälliga forsknings- och kompetenssatsningen från
universitetsstyrelsen avslutades 2016. Sammantaget måste därför arbetet med att öka interna och
externa forskningsanslag fortgå. Samtidigt räcker det på grund av rekryteringssvårigheter ibland
inte med att tillföra mer medel, tydliga rekryteringsstrategier behöver även utvecklas.
Inom utbildningsvetenskap finns nationellt en del starka forskningsområden, flera områden
befinner sig fortfarande i ett uppbyggnadsskede och det finns även viktiga områden där forskning
väsentligen saknas. Detta är problematiskt dels eftersom utbildningsvetenskaplig forskning behövs
som stöd för att utveckla undervisningspraktiken vid skola/högskola och dels eftersom
grundutbildningen vid Umeå universitet ska vara vetenskapligt baserad. Även de
utbildningsvetenskapliga forskningsområden som är relativt starka vid Umeå universitet (och
nationellt) är i realiteten förhållandevis små jämfört med många forskningsområden utanför
utbildningsvetenskap. Det medför att anslagen till områdena är relativt få och därför kan tillgång
till ekonomiska resurser variera mycket även på kort sikt, vilket i kombination med ovan nämnda
rekryteringssvårigheter försvårar långsiktig planering. Vetenskapsrådet avsätter endast 4% av sina
anslag till utbildningsvetenskap och de övriga externa finansiärerna totalt sett betydligt mindre,
trots att utbildningssektorn både har stora utvecklingsbehov och till sin omfattning är i paritet
med områden som vård, teknik och naturvetenskap där forskningssatsningarna är mångdubbelt
större. Problemet förstärks av att de utbildningsvetenskapliga anslagen från Vetenskapsrådet, som
är den huvudsakliga externa finansiären av utbildningsvetenskaplig forskning, i och för sig är stora
men de är mycket få till antalet. Flexibilitet och långsiktighet i planering för personella och
ekonomiska resurser är därför särskilt viktigt inom utbildningsvetenskap.
Den reviderade organisation för Lärarhögskolan som infördes 2012 medför att Lärarhögskolan
bättre kan arbeta universitetsövergripande i samarbete med fakulteterna kring utveckling av
forskningsmiljöer inom utbildningsvetenskap och kompetensförsörjning i relation till
Lärarhögskolans program. Då Lärarhögskolan inte har egna anställda inom kärnverksamheten är
de begränsade till att erbjuda fakulteter och institutioner ekonomiskt stöd genom riktade
satsningar. För att nå långsiktighet, flexibilitet och utökade forskningsresurser är det viktigt att
Lärarhögskolans forskningssatsningar diskuteras samt samplaneras och synkroniseras med
fakulteternas/institutionernas strategier och finansiella resurser. Att fakultetsledningarna ingår i
Lärarhögskolans styrelse är en styrka i detta avseende.
Strategier:
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I syfte att bredda basen för utbildningsvetenskaplig forskning riktas stöden brett mot forskare
såväl inom som utom områdena pedagogik, pedagogiskt arbete och ämnesdidaktik samt mot
forskning om utbildning, undervisning och lärande relaterat till samhällets och individens behov:







omfattande satsningar på forskarutbildning (se även delmål nedan),
sökbara kvalitets- och prestationsbaserade anslag för forskningstid,
identifiering av angelägna forskningsområden och utvecklingsområden med central betydelse
för framtiden samt erbjudande av anslag till dessa,
riktade satsningar som beaktar de specifika behov och möjligheter som identifieras dels av
Lärarhögskolans utvärderingar och dels av institutioner och fakulteter,
sökbara internationaliseringsmedel,
stöd till ansökningar som erhållit höga betyg i UVK:s utlysningar.

Målområde 2: Risktagande och nydanande forskning
Utgångspunkt i vision för Umeå universitet:
Banbrytande forskning gör oss världsledande inom flera vetenskapsområden och genererar resultat som
kommer samhället till nytta genom innovation och tillämpningar.
Trygghet, tillit och förtroende skapar förutsättningar för driv och mod och det risktagande som är nödvändigt
för kunskapsgenombrott.

Analys
Ett problem med prestationsbaserade forskningsfinansieringssystem är att de kan vara
konserverande i meningen att de premierar höga publikationsnivåer som i sin tur åtminstone
kortsiktigt taktiskt kan främjas av att forskare fortsätter i samma spår som tidigare. Eftersom
Lärarhögskolans individuella anslag till forskningstid baseras delvis på publikationsprestation
behöver denna problematik beaktas. Finansieringen ska därför så långt som möjligt genomsyras av
långsiktighet, dels vad gäller identifiering av lämpliga finansieringsformer i samråd med
fakulteter/institutioner och dels i meningen att finansieringen är av tillräcklig omfattning för att
tillåta såväl de tillfälliga motgångar som risktagande kan innebära som det omfattande arbete som
ofta behövs för att bygga upp nydanande forskning. En del i Lärarhögskolans stöd till nydanande
forskning är även den breda ansatsen och internationaliseringsstödet som nämns i delmålet ovan,
vilket kan främja ny tvärvetenskaplig och/eller internationell samverkan.
Hänsyn behöver även tas till forskningens genomslag i utbildningspraktiken, då både behov och
potential finns för nydanande vidareutveckling av den utbildningsvetenskapliga forskningens roll
som bas för verksamhetsutveckling inom skola och högskola samt att forskningsresultat bättre kan
vidareutvecklas till kunskap som är direkt användbar för lärare och andra utbildningsaktörer (se
nästa delmål nedan).
Strategier:






långsiktig planering i samverkan med institutioner och fakulteter med avseende på rekrytering
och forskningsinriktning,
långsiktigt ekonomiskt stöd till angelägna forskningsmiljöer,
en bred syn på utbildningsvetenskap som inbjuder till ny tvärvetenskaplig samverkan,
internationaliseringsstöd som främjar influenser utifrån,
initieringsanslag för att stimulera nydanande forskning och risktagande.
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Målområde 3: Lärarhögskolan har i samverkan med olika aktörer på
utbildningsarenan stärkt forskning kopplad till verksamhetsutveckling
Utgångspunkt i vision för Umeå universitet:
Banbrytande forskning gör oss världsledande inom flera vetenskapsområden och genererar resultat som
kommer samhället till nytta genom innovation och tillämpningar.
Vi har flera djupa och långsiktiga relationer med näringsliv och offentlig sektor.
Samverkan bedrivs där den stärker vår egen kunskaps och samtidigt skapar mervärden för våra
samarbetspartner [sic].

Analys
Detta delmål bygger vidare på de två delmålen ovan, och specificerar en särskild profil som en del
av Lärarhögskolans forskningssatsningar. Organiserad utbildning är en av samhällets största
verksamheter. Karaktären hos utbildningsvetenskap som forskningsområde i Sverige och
internationellt har det senaste decenniet påverkats av att allt större vikt har lagts vid att
lärarutbildning, som traditionellt till stora delar varit en professionsbaserad yrkesutbildning, ska
bedrivas på vetenskaplig grund. Enligt skollagen ska också all utbildning som bedrivs inom skolan
”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (Kap 1 § 5). Detta kan relateras till
verksamhetens tilltagande komplexitet och de många utmaningar och problem som skolväsendet
konfronteras med och som ställer stora krav på professionella lärare, skolledare och andra
yrkesverksamma i skolan. Ett exempel på en sådan komplex utmaning är de skärpta krav på
likvärdighet som ställs i skollagen. Det finns därför behov av att vidareutveckla den
utbildningsvetenskapliga forskningens roll som bas för verksamhetsutveckling inom skola och
högskola. Dessutom kan forskningsresultat bättre och mer systematiskt vidareutvecklas till
kunskap som är mer direkt användbar för lärare och andra utbildningsaktörer. Samtidigt har
senaste decenniets utbildningsvetenskapliga forskningsöversikter visat på goda
utvecklingsmöjligheter. Sammantaget leder detta till ökade behov och möjligheter att i högre
utsträckning låta forskningens inriktningar vägledas av skolans behov, utveckla
tillämpningsinriktad utbildningsvetenskaplig forskning, samt basera verksamhetsutveckling på
forskning.
Lärarhögskolan och de skolhuvudmän som Lärarhögskolan varit i dialog med är positiva till de
effekter i form av kvalitetshöjande inslag och nya insikter som uppnås när en anställd delar sin
arbetstid mellan skola och universitet. Det har dock visat sig vara svårt att under lång tid behålla
personal i sådana kombinationsanställningar, då arbete i två verksamheter vanligtvis är mer
ansträngande än att arbeta i en verksamhet. För att åstadkomma en rimlig arbetssituation och på
samma gång ge goda förutsättningar för att knyta ihop samverkansarbetet mellan skola och
universitet krävs extra resurser. Det system med karriärtjänster (förstelärare eller lektor) för
verksamma lärare som sjösatts erbjuder ytterligare möjligheter att samverka genom delade
uppdrag. Innehavaren av anställningen lektor ska exempelvis vara forskningsmeriterad (minst
licentiatexamen). Samarbete mellan skola och universitet kan ge goda förutsättningar för att höja
kvalitén på utvecklings- och forskningsarbete i båda verksamheter men kan utöver detta även
stärka den utbildning som bedrivs i respektive verksamhet.
Umeå universitet har 2017 tillsammans med tre andra lärosäten, Uppsala universitet, Göteborgs
universitet och Karlstads universitet, fått ett uppdrag från regeringen på praktiknära forskning
inom ramen för en försöksverksamhet*. Inom ramen för projektet ska aktiviteter och strukturer
utformas som möjliggör samverkan. Uppdraget innebär att planera och genomföra
försöksverksamhet med mål att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan
universitet och högskolor och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning.
Satsningen ska bidra till att stärka den vetenskapliga grunden i lärar- och
förskollärarutbildningarna samt i skolväsendet. Sammanlagt omfattar satsningen 125 miljoner för
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perioden 2017-2021. De fyra huvudansvariga lärosätena ska inom ramen för satsningen samarbeta
med andra lärosäten och med skolhuvudmän.
Strategier:





regelbunden och systematisk dialog med skolhuvudmän och andra skolaktörer kring
samverkan,
utlysning av anslag till kombinerade forsknings- och utvecklingsprojekt där Lärarhögskolan
finansierar forskning genom projektanslag och skolhuvudman finansierar utvecklingsarbete,
utlysning av individuella forsknings- och utvecklingsuppdrag som samfinansieras med
skolhuvudman, där innehavaren blir en länk mellan universitet och skola genom att ha
uppdrag inom bägge verksamheterna,
arbete med nationell försöksverksamhet med praktiknära forskning* enligt särskild plan.

Målområde 4: Universitetet har en attraktiv utbildning på forskarnivå
(Universitetsgemensamt delmål 2018-2020)
Utgångspunkt i vision för Umeå universitet:
Framgångsrika medarbetare och motiverade studenter väljer Umeå universitet tack vare vår kreativa
akademiska miljö, höga pedagogiska kvalitet och förstklassiga infrastruktur.

Analys: Nationellt (och delvis också internationellt) finns ett underskott på tillgänglig kompetens
inom utbildningsvetenskap, vilket delvis har att göra med att flera utbildningsvetenskapliga
områden är relativt unga och under utveckling. Inom flera områden, t.ex. specialpedagogik, små
barns lärande, yrkesdidaktik och inom flera ämnesdidaktiska grenar finns ofta få eller inga
behöriga sökande till lärartjänster (inklusive professurer). Umeå universitet och Lärarhögskolan
bör fortsätta ansträngningarna att rekrytera nationellt och internationellt, men det har under det
senaste decenniet visat sig långt ifrån tillräckligt för att täcka kompetensbehovet varför den sedan
ca 15 år omfattande satsningen på forskarutbildning (lokalt och i extern samverkan) måste
fortsätta. Lärarhögskolan bedriver sedan 2010 en utbildningsvetenskaplig forskarskola.
Forskarskolans verksamhet är öppen för alla forskarstuderande vid Umeå universitet som (oavsett
den allmänna studieplanens ämnesområde) har en individuell studieplan med
utbildningsvetenskaplig inriktning, och även för doktorander som inte direkt finansieras via
Lärarhögskolan. Via forskarskolan får således samtliga studerande inom utbildningsvetenskap
tillgång till ett internationellt och nationellt nätverk.
Strategier:






omfattande delfinansiering av doktorander som riktas till institutioner vid Umeå universitet
och till skolhuvudmän i regionen,
finansiering och organisering av en gemensam forskarutbildningsmiljö där kärnan är
gemensamma utbildningsvetenskapliga kurser samt nationella och internationella internat,
utlysning av sökbara internationaliseringsmedel för doktorander,
särskilda satsningar på forskarutbildning inom områden av stor vikt för grundutbildning och
där brist på vetenskaplig kompetens föreligger,
samarbete nationellt med andra lärosäten kring forskarskolor.

Stödverksamhet
Utgångspunkt i vision för Umeå universitet:
Universitetet har stöd och service som främjar utbildning, forskning och innovation i framkant.
Universitetet kännetecknas av en inkluderande kultur där jämställdhet, mångfald och lika villkor är självklart.
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Lärarhögskolans kansli är en professionell, lösningsfokuserad och flexibel resurs. Kansliets
kompetens bör tas till vara och nyttjas i ett tidigt skede i beredningsprocesser. Detta är avgörande
för att kansliets personal ska kunna genomföra ett professionellt arbete och ge stöd av hög kvalitet.
Delaktighet bidrar till framgång och konkurrenskraft och kan också bidra till god hälsa och högre
trivsel.
Ett jämställdhetsperspektiv ska vara integrerat i olika led av beslutsfattande, planering och
utförande av Lärarhögskolans verksamheter. Aktiva åtgärder ska vidtas för att Lärarhögskolans
fysiska- och psykosociala arbetsmiljö ska vara bra och att det goda resultatet från senaste
medarbetarundersökningen bibehålls.
Strategier:







beslutsvägarna är klara,
kansliets medarbetare ingår i relevanta beredningsgrupper,
alla vid kansliet är väl uppdaterade med för sig relevanta IT-system,
kommunikation både internt och externt bör intensifieras och tydliggöras,
en kartläggning och analys av lika villkorsläget på arbetsplatsen genomförs,
regelbunden individuell avstämning sker mellan kanslichef och medarbetare avseende
arbetsmiljön.
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Reviderat förslag: Fördelning av medel för
forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga
området 2020-2022
Den 21 mars 2019 utlyste Lärarhögskolan medel för forskningstid inom det
utbildningsvetenskapliga området. Behörig att söka var den som avlagt doktorsexamen och som
under 2019 innehaft en anställning om minst 50 procent vid Umeå universitet, eller hos
skolhuvudman i regionen (Västerbotten och Örnsköldsvik) som har forskningssamverkan med
Umeå universitet. Fördelningen av medel ska utgå från de tre faktorerna publikationer, externa
medel och forskningsplan. Sista ansökningsdag var den 29 maj 2019. Vid ansökningstidens slut
hade 35 ansökningar inkommit.
Utöver detta beslutsunderlag finns följande underlag för fördelningsbeslut:


Länk till utlysningen: http://bit.ly/2W7S41c

Kommentarer till beredningsförfarandet
Inkomna ansökningar har beretts och sammanställts av Lärarhögskolans kansli för vidare
behandling i Lärarhögskolans forskningskommitté. Granskning av projektplaner genomfördes av
två externa sakkunniga. I fyra av fallen skilde sig deras bedömningar åt med mer än en poäng. De
båda granskarna uppmanades därför att motivera sina betyg vilket de gjorde. Då båda stod fast vid
sina bedömningar har vi enligt gängse förfarande dragit ett snitt även på dessa betyg.
Utdrag ur DiVA har använts som underlag för poängsättning av vetenskapliga publikationer.
Sökande har getts möjlighet att inkomma med korrigeringar på sitt eget DiVA-utdrag fram till den
20 juni. Då risk för dubbelräkning förelegat av framför allt vad gäller publikationer som ingått som
en del i avhandling, alternativt bygger på avhandling, har sammanställd data också bearbetats
manuellt för dem som disputerat 2012 och framåt. De sökande ska själva ha angett i sin ansökan
vilka publikationer som ingått i eller bygger på avhandling.
I kategorin populärvetenskapliga publikationer har samtliga publikationer strukits som ej följt
instruktionerna för hur dessa ska redovisas eller har haft en uppenbar målgrupp.
Kategorin externt erhållna forskningsmedel har även detta år bjudit på vissa
gränsdragningsproblem om vad som ska räknas som forskningsanslag och inte. Liksom tidigare år
har vi strukit alla angivna anslag som inte tydligt motiverats som forskningsmedel och där det inte
heller framgår att de utlysts i konkurrens.

Principer för avslag av ansökan
I missivet till Lärarhögskolans utlysning om forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga
området framgår information om den sökandens ansvar:
OBSERVERA! Som sökande ansvarar du själv för att föra in dina publikationer samt övrig information i ansökan på ett
korrekt sätt enligt anvisningarna. Felaktigt införd information som gynnar dig som sökande medför att hela ansökan
avslås. Kontakta gärna LH:s forskningssamordnare om något är oklart.
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Denna text finns även översatt till engelska i missivet.
Lärarhögskolans forskningskommitté rekommenderar att de ansökningar stryks där de sökande:
-

ej angett att prefekt eller motsvarande gett sitt godkännande för förbrukning av eventuellt
erhållna medel,

-

angett för höga belopp för externt erhållna medel,

-

felaktigt angett att externt anslag sökts i konkurrens,

-

uppenbarligen felaktigt angett att externt anslag är forskningsmedel,

-

angett för låg procent forskningstid,

-

angett för hög procent undervisningstid/ledningsuppdrag i LH:s grundutbildning eller
utbildningsvetenskap,

-

redovisat populärvetenskapliga publikationer i fel kolumn på ett sätt som gynnar den
sökande,

-

och/eller, sökande ej redovisat alla publikationer som bygger på, alternativt ingår i,
doktorsavhandling,

Om däremot sökande skrivit en motivering som LH inte godkänner stryks endast den publikation
eller det anslag som motiveringen avser.
I årets ansökningsomgång har fyra ansökningar strukits:
-

En på grund av att prefekt eller motsvarande ej gett sitt godkännande för förbrukning av
eventuellt erhållna medel.

-

En på grund av att sökande angett för höga belopp för externt erhållna medel.

-

En på grund av att sökande angett för hög andel tid för undervisning/motsvarande i
undervisningstid vid Umu/skolhuvudman

-

En på grund av att sökande redovisat populärvetenskapliga publikationer i fel kolumn på
ett sätt som gynnar den sökande.
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Förslag till beslut
Lärarhögskolans styrelse besluta att fördela medel för forskningstid inom det
utbildningsvetenskapliga området till sökande enligt rangordning i tabeller nedan.
Fördelning av 2-åriga anslag för nydisputerade (anslag på 0,6 mkr)
Namn

Institution

Anders Råde

TUV

Fanny Pettersson

Pedagogik

Michael Lindblad

TUV

Johanna Lönngren

NMD

Fördelning av medel i ordinarie sökgrupp (anslag upp till 1,2 mkr i upp till 3 år)
Namn

Institution

Medel 2020

Medel 2021

Medel 2022

Anne Heith

Kulturmed

500000

500000

200000

Maria Berge

NMD

450000

450000

Magnus Österholm

NMD

400000

400000

Anna E Sundström

Psykologi

412154

393679

392544

Björn Norlin

Idesam

100000

150000

200000

Mikael Winberg

NMD

400000

400000

400000

Carina Granberg

TUV

400000

400000

400000

J Ola Lindberg

Pedagogik

400000

400000

400000

Ewa Bergqvist

NMD

106321

357456

Robert Holmgren

Pedagogik

400000

Peter Bergström

TUV

200000

Anders Råde

TUV

387846
* fördelas medel i
gruppen för
nydisputerade då det
är mer förmånligt för
den sökande

Carina Hjelmér

TUV

387846
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Förklaring till tabell för fördelning av medel till ordinarie sökgrupp
Kursiverade namn
I beslutstexten för utlysningen framgick att minst hälften av de 3-åriga anslagen ska gå till sökande
som haft minst 15 % grundutbildningsundervisning och/eller avlönat ledningsuppdrag (prefekt,
studierektor, föreståndare, råd/kommitté inom utbildningsvetenskap under 2016-2018. I tabellen
ovan har namnen på de personer som uppnått detta krav kursiverats.
Understruket namn
Vid understruket namn har den sökande både kvalificerat sig för medel i den ordinarie sökgruppen
och i gruppen för nydisputerade. När detta sker beslutar styrelsen att bevilja medel i den
urvalsgrupp som är mest förmånlig för den sökande. I detta fall skulle den sökande ha fått
sammanlagt 387 846 kr om han erhållit medel i den ordinarie sökgruppen medan han beviljas 600
tkr i gruppen för nydisputerade.
Fördelning per år
Det totala utlysta beloppet för ordinarie sökgrupp i denna utlysningsomgång var 9,6 mkr. För vart
och ett av åren inom dispositionstiden fördelar Lärarhögskolan ut sammanlagt 3,2 mkr. Detta
innebär att de sökande som erhåller medel får det på sökt belopp årsvis och därmed inte
nödvändigtvis får hela det sökta beloppet.

Uppföljning av erhållna medel
Ekonomisk avstämning görs årligen och en ekonomisk uppföljning görs vid projektets slut. En
innehållsmässig uppföljning görs ett år efter projekttidens slut.
Den innehållsmässiga uppföljningen ska omfatta en rapport i PDF-format på en sida med en
beskrivning om vad som gjorts. Till detta, i samma dokument, läggs en förteckning över
publikationer, deltagande i internationella konferenser samt eventuella andra mätbara resultat.
Då det gäller den ekonomiska uppföljningen ska institutionens ekonom skicka en kortfattad
beskrivning av huruvida medlen har använts till avsett ändamål samt uppge projektnummer i
ekonomisystemet där kostnader och intäkter bokförts.
Större avvikelser, innehållsmässiga och ekonomiska, ska snarast meddelas till Lärarhögskolan och
motiveras av prefekt.
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Utlysning av doktorand- och
licentiandanställningar till forskarskolan inom
det utbildningsvetenskapliga området 2020
I enlighet med tidigare fattat beslut erbjuder Lärarhögskolan vartannat år skolhuvudmän och
institutioner/motsvarande att samfinansiera forskarstuderande som ska ingå i Forskarskolan inom
det utbildningsvetenskapliga området (FU).

Utlysningens utformning
Inför utlysningen under våren 2020 för antagning hösten samma år föreslår Lärarhögskolan
följande format:


Lärarhögskolan erbjuder delfinansiering av ca 20 forskarstuderande vid Umeå universitet.



FU antar även forskarstuderande som har licentiatexamen som mål (redan beslutat).

Preliminär tidsplan
9/9
19/9
20/9
26/9
25/10
16/12
?/2
?/2
?/2
?/2
?/2
?/3
20/3
8/5
15/5
29/5
28/8

Ärendet behandlas i forskningskommittén
Beslut i styrelsen
Inbjudan till institutioner-skolhuvudmän
Information till skolhuvudmän i samband med samverkansråd
Informationsmöte med institutioner och skolhuvudmän (vid intresse)
Sista dag för ansökan om LH:s doktorandutrymmen
Diskussion om LH:s fördelning i FK samt i LH:s ledningsgrupp
Utskick med beslutsförslag till LH:s styrelse
Sista dag för institutioner att meddela inriktning och medfinansiering
LH:s styrelse - beslut
Utlysning samt annonsmaterial till UmU/arbetsförmedlingen, VK, VF, DN-nät, SULF,
Skolvärlden
Annonsmaterial till Lärarnas tidning
Deadline för ansökningar
Förslag på doktorander/forskningsprojekt till LH från institutioner och skolhuvudmän
Besked från FU till institutioner/skolhuvudmän
Alla anställningsbeslut klara
Alla avtal och överenskommelser klara
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Beslut
Lärarhögskolans styrelse beslutar


att avsätta medel för antagning av 20 forskarstuderande med motsvarande ca halv
medfinansiering (schablonbelopp) i samarbete med skolhuvudmän, institutioner och
enheter vid Umeå universitet och i enlighet med tidigare plan för antagning av
forskarstuderande till Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området.
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Tillstyrkande om ansökan om inrättande av nytt program vid Umeå
universitet; Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU
Bakgrund
Lärarhögskolans styrelse har fattat beslut om att utveckla en ny kompletterande pedaogisk utbildning.
Utbildningen ska ges med 100 procent och 50 procent studietakt och starta ht 2020. Arbetet med
kursutveckling och framtagande av utbildningsplan pågår. Processen har inbegripit alla delar i
Lärarhögskolans och Umeå universitets kvalitetssystem där bland annat inhämtande av
komptensbeskrivningar från institutioner ingått. Förslag på hur den nya KPU-utbildningen ska
utformas, vilka som ska uppdras kursansvar och vara medverkande samt vilka ämnen som ska
erbjudas har varit föremål för ett flertal remissomgångar under 2018 och 2019.

Beredning
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli och ledning. Ansökan har skrivits i enlighet med Umeå
universitets regelverk1 och följer bilaga 2 i Kvalitetskrav för utbildningsprogram och huvudområden grundnivå och avancerad nivå.

Förslag till beslut
Lärarhögskolans styrelse beslutar att:
 Tillstyrka ansökan om att inrätta programmet Kompletterande pedagogisk utbildning för
årkurs 7-9 och gymnasiet

Bilagor:
Bilaga 1: Ansökan om att inrätta ett nytt program
Bilaga 2: Bakgrund
Bilaga 3: Utbildningsplan, ej beslutad
Bilaga 4: Programstruktur

1

Kvalitetssystem för utbildning, FS 1.1-1324-18
https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva/kvalitetssystem_190301.pdf
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Bilaga 1. Kvalitetskrav för utbildningsprogram och
huvudområden - grundnivå och avancerad nivå
Umeå universitet ska erbjuda utbildningar av hög kvalitet. Att inrätta nya utbildningsprogram och huvudområden
är ett långsiktigt åtagande och en universitetsgemensam angelägenhet.20 Att systematiskt och enhetligt pröva
ansökningar inför inrättande av nya utbildningsprogram och huvudområden är därför en viktig del av
universitetets kvalitetsarbete. De kvalitetskrav som ställs för utbildningsprogram i samband med inrättandet följs
regelbundet upp genom Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning.
En ansökan med en tydlig motivering och en beskrivning av hur kvalitetskraven ska tillgodoses utgör grund för
rektorsbeslut om inrättande. I en ansökan ska samtliga nedanstående aspekter kommenteras. Kraven utgår från
högskolelag och högskoleförordning samt från Umeå universitets egna kvalitetskrav. När ansökan avser
utbildningsprogram biläggs förslag till utbildningsplan.21 Om ny lokal examensordning behöver fastställas ska
förslag till examensbeskrivning bifogas.22

Ansökan och uppföljning23
(Låt kursiverad text kvarstå. Fyll i under rubriken ”Kommentar”. Ordet ”program” byts i tillämpliga fall ut mot
”huvudområde”.)

1. Benämning, innehåll och upplägg
Ange programmets benämning på svenska och engelska. Beskriv översiktligt programmets syfte,
upplägg och innehåll. Beskriv även hur programmet är organiserat vad avser ledning och stöd.
Definiera och avgränsa huvudområdet/inriktningen på program.
Kommentar:

Benämning på svenska: Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7-9 och gymnasiet
Benämning på engelska: Bridging Teacher Education Programme for Secondary and Upper Secondary
Education
Syftet med programmet är att komplettera tidigare tillägnade ämnesstudier för att studenten ska
kunna avlägga ämneslärarexamen. Programmet leder fram till yrkesexamina och regleras bilaga 2 till
högskoleförordningen (1993:100).
Det nya programmet ska starta hösten 2020. Beslut är fattat av Lärarhögskolans styrelse. Utbildningen
ska ges med inriktningarna 100 procents och 50 procents studietakt. Oavsett om man studerar med 50
procents takt eller 100 procents takt är kurserna desamma. Två kurser studeras parallellt varje termin
för de som väljer 100 procents takt.
Programmet ersätter de tidigare programmen Kompletterande pedagogisk utbildning – gymnasiet, 90
hp med inriktningarna 50 procents takt respektive förhöjd studietakt samt kompletterande pedagogisk
utbildning – åk 7-9 med inriktningarna 50 procents takt respektive förhöjd studietakt. Det särskilda
regeringsuppdraget Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade påverkas inte. Det
uppdraget löper vidare till och med 2021 och ska slutredovisas mars 2022.
Programmets kurser saknar huvudområde.
Examensbeskrivningar för ämneslärarexamen på grundnivå och på avancerad nivå behöver revideras
marginellt då liknande program har getts. I princip är det endast ingående programnamn och kursnamn
som behöver justeras.
De huvudsakliga skälen att inrätta ett nytt program är
-att erbjuda KPU med 100 procents takt, vilket inte Umeå universitet har gjort tidigare.
-att skapa en sammanhållen KPU-utbildning vid Umeå universitet oavsett studietakt
-möjliggöra för studenter att växla studietakt, utifrån hur livsvillkoren ser ut.
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-att skapa en gemensam sökingång till programmet för årskurs 7-9 och gymnasiet
En bakgrund till den nya KPU-utbildningen bifogas (bilaga 1), vilken ingick i underlag för beslut
Lärarhögskolans styrelse tog 190612 angående vilka ämnen som ska erbjudas i den nya KPUutbildningen. Programmet innehåller precis som de tidigare KPU-programmen 60 hp
utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Studierna inom
den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:
- skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de
grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
- läroplansteori och didaktik,
- vetenskapsteori och forskningsmetodik,
- utveckling, lärande och specialpedagogik,
- sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- bedömning och betygssättning, och
- utvärdering och utvecklingsarbete.
Programmet administreras från Lärarhögskolan. En utbildningsledare och en utbildningssamordnare
tillika VFU-samordnare finns knuten till programmet. Utbildningsledaren ansvarar för att programmets
innehåll svarar mot de nationella examensmålen och ansvara även för utbildningsplan,
examensbeskrivning, organisation av möten med studierektorer och lärare samt övergripande
utvecklings- och kvalitetsarbete. Utbildningssamordnaren ansvarar för bedömning av den särskilda
behörigheten vid antagning, studieplaner och studievägledning, VFU-planering, planering av
kursträffar till stöd för kursgivande institutioner då dessa är många och fördelade på tre fakulteter.
Programrådet för ämneslärarprogrammet och kompletterande pedagogisk utbildning ansvarar för
studentutvärderingar, programanalyser och kontinuerlig uppföljning av programmet. Programrådet
har ett särskilt uppdrag att granska progression och kontinuitet. Till varje programråd nominerar
dekanerna
vid
humanistiska,
samhällsvetenskapliga
och
teknisknaturvetenskapliga
fakultetsnämnderna vardera två ledamöter. Lärarhögskolans styrelse utser därefter ledamöter. Umeå
studentkår utser därutöver två studenter i varje programråd. Vid behov kan avnämarrepresentanter
inkluderas. Programrådens ordförande har ett särskilt ansvar i rådet och ska utöver vad som anges i
instruktionen:




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,



samverka med kansliets utbildningsledare och Lärarhögskolans ledning,



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



ha huvudansvar för att kontinuerligt genomföra uppföljningar av programmen samt lämna årlig
verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för det/de program som rådet har beredningsansvar för,
samt



ha huvudansvar för att kontinuerligt återkoppla resultat av genomförda uppföljningar och vilka
åtgärder som vidtagits till studenter på respektive program. Lärarhögskolans styrelse utser
ordförande för respektive programråd i samråd med berörd institution
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Programmet ska leda fram till antingen Ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9 eller till
Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet. För dessa två inriktningar finns redan lokala
examensbeskrivningar1 vid Umeå universitet vilka är tillämpliga för detta nya program förutom smärre
justeringar vad gäller nya ingående kurser. På så sätt uppfyller ansökan om inrättande av nytt program 2.
Anledningen till att det nya programmet har en gemensam ingång för inriktningen årskurs 7-9 och
inriktningen gymnasiet är att en examen för årskurs 7-9 ger behörighet att undervisa i gymnasiet och
vice versa, såvida poängomfattningen är tillräcklig och att ämnet finns i respektive skolform.
Lärarhögskolan har sedan länge erfarenhet av att vägleda studenterna mot rätt examen utifrån deras
önskemål och deras reella möjligheter. 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 därefter utökad behörighet kan nås.

2. Programmets strategiska betydelse för Umeå universitet
Beskriv vilken plats programmet har i Umeå universitets utbildningsutbud. Ange eventuell närhet och likheter
med andra utbildningar vid universitetet, vilka konsekvenser programmet kan få för universitetets övriga
fakulteter/institutioner samt om någon utbildning kommer att avvecklas i och med inrättande av den nya
utbildningen. Relatera programmet till liknande program vid andra lärosäten. Redovisa förväntat antal
sökande, planerad dimensionering samt långsiktigt bärkraftig finansiering av utbildningen. Vid
fakultetsövergripande utbildningar, redovisa eventuella överenskommelser mellan fakulteter alternativt mellan
Umeå universitet och annat lärosäte, såväl organisatoriska som ekonomiska.

KPU regleras i en särskild förordning3 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, PPU 4 om 60 hp (40 p). För lärarexamina med
inriktning mot grundskolans senare år eller gymnasiet studerades AUO 5, 90 hp, vilken var den variant
som föregick dagens examensordning.
Det har alltså funnits en väg för yrkesväxlare där man kunnat bygga vidare mot en lärarexamen från
sina ämnesstudier från andra universitetsstudier. I förarbetet till den nuvarande lärarutbildningen, Bäst
i klassen – en ny lärarutbildning6, påtalas att den reguljära programutbildningen skall vara den gängse
vägen 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
1

Examensbeskrivningar för ämneslärarexamen med inriktning mot åk 7-9 samt ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet
https://www.umu.se/globalassets/centralwebb/studentwebben/dokument/mina-studier/examensbeskrivningar/yrkesexamen-avanceradniva/amneslararexamen-inr-grundskolans-ak-7-9.pdf
https://www.umu.se/globalassets/centralwebb/studentwebben/dokument/mina-studier/examensbeskrivningar/yrkesexamen-avanceradniva/amneslararexamen-inr-gymnasieskolan.pdf
2

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla kurs, program, huvudområde och lokal examensbeskrivning, Dnr: FS
1.1-2345-18
https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva/fakir_190226.pdf
3

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-2011686
4
PPU står för praktisk-pedagogisk utbildning och studerades under ett års tid. Utbildningen omfattade 40 p vilket idag motsvarar 60 hp och
gavs för studerande mot en ämneslärarexamen och gavs i enlighet med den examensordning som gällde mellan åren 1988 – 2001.
5 AUO står för Allmänt utbildningsområde och studerades under ett och halvt års tid. Utbildning omfattade 90 hp och gavs i enlighet med
den examensordning som gällde från 2001 – 2011.
6
2009/10:89, Bäst i klassen – en ny lärarutbildning, 2009/10:89, https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/proposition/bast-i-klassen---en-ny-lararutbildning_GX0389
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den med en annan yrkeserfarenhet ska få möjlighet att nå en ämneslärarexamen utan att behöva gå en
hel ämneslärarutbildning.
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 programhemsidorna7 för nuvarande KPU
finns förteckning över ämnen som erbjuds samt ämneskrav i respektive ämne.
I dagsläget erbjuds som nämnts ovan tre program8 vid Umeå universitet; KPU med 50 procents takt,
KPU med 150 procents takt samt KPU för forskarutbildade. KPU 50 procents 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 konkurrens 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 procents 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 då KPUprogram med så hög studietakt erbjuds av endast två andra lärosäten. Det har dock i genomförda
programanalyser9 visat sig att visat sig att genomströmningen efter ett år inte är så hög som vore
önskvärt. Det verkar vara för mödosamt att studera med så hög takt. Examensarbetet har blivit lidande
och slutförs ett halvår eller ett år senare. Studenter har alltså lockats till en snabb utbildning till lärare
men de tar ändå ett och halvt år på sig eller mer att slutföra utbildningen. Eftersom programmet har
varit unikt i landet så har sökande från södra Sverige antagits till utbildningen. Det har inneburit att
Umeå universitet inte kunnat ta sitt regionala ansvar samt att kostnaderna har blivit höga för att göra
VFU-besök i Skåne och Stockholmsregionen. Genom att erbjuda KPU med 100 procents i stället för 150
procents takt kommer andelen från de norra regionerna som antas på programmet antas öka vilket
bidrar till att säkerställa försörjningen av ämneslärare i vårt upptagningsområde.
Studenter har efterfrågat en KPU med 100 procents studietakt, i synnerhet de som studerat sitt ämne
på 100 procents takt. Med möjligheten att växla studietakt (efter dialog med studievägledare) möjliggörs
en mer flexibel utbildning för studerande med växlande livsvillkor.
En tredje variant är den särskilda regeringssatsningen KPU för forskarutbildade 2016-2021.
Utbildningen ges med 125 procents 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 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
och ska slutredovisas till regeringen i februari 2022.

7

Möjliga undervisningsämnen i KPU vid Umeå universitet https://www.umu.se/utbildning/program/kompletterande-pedagogiskutbildning---gymnasieskolan/mojliga_undervisningsamnen_och_amneskrav-for-antagning/
8
Kompletterande pedagogisk utbildning vid Lärarhögskolan Umeå universitet
https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/kpu/
9

Programanalys för kompletterande pedagogisk utbildning
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/utbildning/kvalitetssystem/programanalys-2018/programanalys-kpu181029.pdf
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KPU-utbildningar ges vid 20 lärosäten i Sverige 10. Ett nätverk har tagit form för ansvariga för
utbildningen vid ett flertal lärosäten. Inget formellt uppdrag finns på att det ska finnas ett nätverk för
KPU-gemensamma frågor men eftersom det med programmet följer många svåra frågor så har
nätverksarbetet ansetts som angeläget. Nätverket innefattar än så länge inte alla lärosäten som ger KPU
men till nästa nätverksträff kommer alla lärosäten bjudas in. De gemensamma frågorna handlar
exempelvis om hur respektive lärosäte bedömer ämnesmeriterna, hur examensarbetet ska utformas och
överhuvudtaget ligga inom programmets 90 hp, förordningstolkningar, relationen mellan KPUprogrammen och ämneslärarprogrammen, bedömning av reell kompetens, organisation av VFU och
VFU-bedömningar. Nätverksträffarna berör utbildningsledare, studievägledare, VFU-samordnare m fl.
Planeringstalen för ht 2020 är beslutade till 70 studenter fördelande lika på KPU med 100 procents och
KPU med 50 procents takt. Söktrycket förväntas bli högt, uppskattningsvis uppemot tre-fyra sökande
per plats. Antalet platser på programmet kan komma att öka till uppemot 100 platser och ska ske i god
i dialog med kursgivande institutioner.
För att få bärkraftiga studiegrupper så har Lärarhögskolans styrelse fattat beslut om dels vilka ämnen
som ska erbjudas11, dels hur undervisningen ska organiseras i ämnesspecifika som ämnesdidaktik och
metodik, VFU-bedömning samt examensarbetshandledning i så kallade ämneskluster enligt nedan:
-Estetiska ämnen- Bild, Musik, Slöjd - textil, Slöjd, trä- och metall, Hem- och
konsumentkunskap Specialidrott (Eventuellt kommer Hem- och konsumentkunskap och
Specialidrott brytas ut).
-Språkämnen- Franska, Finska, Samiska, Spanska, Svenska, Svenska som andra språk,
Tyska
-Matematik och naturvetenskapliga ämnen- Biologi, Fysik, Kemi, Matematik,
Naturkunskap, Teknik

Institutionerna har lämnat synpunkter på förslag från Lärarhögskolan på ämnen i KPU och
Lärarhögskolans beslut ligger i linje med deras önskemål. Ämneslärarprogrammet med ingångsämne
hem- och konsumentkunskap erbjuds inte längre vid Umeå universitet då söktrycket minskat drastiskt.
Intresset för att utbilda sig till ett-ämneslärare i ämnet är däremot högt och de fristående platserna till
hem- och konsumentkunskap har mycket högt söktryck. Studenterna på kurserna har siktet mot en
ämneslärarexamen och har efterfrågat KPU med 100 procents studietakt. Ämneslärarprogrammet med
ingångsämne textilslöjd respektive trä- och metallslöjd i kombination med ett annat ämne har nu ställts
in ht 2019 på grund av för få sökande. De fristående kursutbudet i ämnena är dock populärt. Både hemoch konsumentkunskap och slöjd är ämnen som ges endast vid ett fåtal lärosäten i landet. Att skapa en
ändamålsenlig KPU bland annat för dessa ämnen är ett sätt för Umeå universitet att ta sitt nationella
ansvar.
I bifogad bilaga 4, Strukturplan för KPU 100 och 50 procents fart framgår vilka institutioner som är
kursansvariga samt vilka institutioner som är medverkande. Endast om institutionernas ledningar inte
kommer överens om arbetet och fördelning av innehåll ska Lärarhögskolans ledning fatta beslut.
Programmet involverar tre av fyra fakulteter, endast medicinska fakulteten involveras ej, vilket inte är
någon skillnad mot tidigare. En förändring är att en reducering av ämnen, dvs skolämnen, som hör till

Lärarutbildningsguiden, Studera.nu https://www.studera.nu/att-valjautbildning/lararutbildningar/lararutbildningsguiden/kpu/
10

11

Beslut Lärarhögskolans styrelse 190612; Förslag till ämnen i KPU och förslag på urvalsgrupper i prioriterade ämnen
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/personal-och-organisation/protokoll/styrelse/protokoll-styrelsen190612.pdf
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samhällsvetenskaplig fakultet har skett då pedagogik, sociologi, juridik samt företagsekonomi inte
kommer erbjudas i KPU. Pedagogiska institutionen kommer dock ansvara för programmets andra kurs
och för studenter med ämnet specialidrott. Institutionen för idé- och samhällsstudier kommer
fortsättningsvis inte ha undervisning i ämnesdidaktik, inte genomföra VFU-besök och inte handleda
examensarbeten för sina ämnen då ämnena historia, religion och filosofi inte kommer erbjudas i KPU.
Däremot kommer institutionen ansvara för programmets första kurs.

3. Programmet baseras på adekvat lärarkompetens
Beskriv i vilken mån lärare och annan personal som planeras medverka i utbildningen sammantaget har
ämneskompetens, vetenskaplig och pedagogisk kompetens samt kunskap om vilka krav som kommer att ställas
på studenterna i deras framtida arbetsliv. För yrkesutbildningar ska lärarkollegiets yrkeskompetens särskilt
beaktas. Belägg att det sammantaget finns lärarkompetens för att täcka punkterna 4-10 nedan. Redovisa
tillgången på lärare och hur den står i proportion till utbildningens omfattning och upplägg för att kunna
upprätthålla långsiktig kontinuitet. Ange eventuella behov av kompetensutveckling av befintliga lärare samt
eventuella behov av nyanställningar.
Kommentar: Lärarhögskolans kvalitetssystem för utbildning på grundnivå och avancerad 12 nivå följer

Umeå universitets kvalitetssystem vilket består av nio aktiviteter som genomförs i olika cykler. Styrelsen
för Lärarhögskolan fastställde 20180918 en ny beställarmodell13 och beställning av det nya KPUprogrammet följer den modellen. En utredning om Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid
Umeå universitet14 genomfördes under vårterminen 2018 vid Lärarhögskolans kansli och ligger till
grund för den nya KPU-utbildningen. Styrelsen för Lärarhögskolan fattade därefter ett inriktningsbeslut
om att en ny KPU-utbildning med dels 50 procent och dels 100 procent studietakt skulle starta ht 2019
men efter inkomna synpunkter från institutionerna sköts starten upp till ht 2020.
Institutioner har därefter erbjudits att inkomma med kompetensbeskrivningar för kursgenomförande i
enlighet med Lärarhögskolans riktlinjer.15 Därefter lades ett förslag fram av Lärarhögskolan på
kursansvariga och medverkande. I riktlinjerna beskrivs vad som krävs och hur detta ska beskrivas.
Exempelvis står ”Av kompetensbeskrivningen ska det framgå att lärarkompetensen är adekvat och står
i proportion till förslagets volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt samt forskningsmiljö
i relation till kursens innehåll. Instruktionen innebär att institutionerna ombedes inkomma med
omfattningen av professionsrelaterad, vetenskaplig och pedagogisk kompetens i relation till kursens
innehåll samt plan för kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom området. Till detta
uppmanas institutionerna att antingen hänvisa till länk eller bilägga befintlig verksamhets- och
kompetensförsörjningsplan. Med omfattning menas 1) vilken professionsrelaterad, vetenskaplig och
pedagogisk lärarkompetens finns (omfattning i antal), 2) hur många av dessa kan realistiskt sett
engageras i utbildningen de närmaste åren. Institutionerna uppmanas även att särskilt beskriva
forskningsmiljö i relation till kursens/kursernas innehåll.
Utöver detta ombads institutionerna inkomma med kompetenser angående pedagogiskt kunnande med
avseende på teknikstöd till undervisningen i utbildningen då KPU-programmet kommer att ges som en
distansutbildning och på ett tillgängligt sätt oavsett bostadsort.

12

Lärarhögskolans specificeringar av Umeå universitets kvalitetssystem
https://www.aurora.umu.se/enheter/lh/utbildning/kvalitetssystem/
13
Reviderad beställarmodell - interimistisk https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/planering-ochuppfoljning/50b-reviderad-bestallarmodell-180907.pdf
14 Utredning om Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 2018, Lärarhögskolans kansli
https://www.aurora.umu.se/enheter/lh/planering-och-uppfoljning/
15

Instruktioner för inlämnande av kompetensredovisning i relation till innehåll och genomförande
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/planering-och-uppfoljning/50c-instruktioner-for-inlamnande-avkompetensbeskrivning-180925.pdf
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Som
vägledning
till
institutionerna
för
kompetensbeskrivningarna
hänvisades
Universitetskanslersämbetets vägledningsdokument avseende området utbildningsmiljö nedan 16.

till

”Studenterna ska i sin utbildning erhålla undervisning av god kvalitet, vilket förutsätter att lärarna
sammantaget har den vetenskapliga/konstnärliga/professionsrelaterade kompetens som krävs.
Men lärarna behöver även pedagogisk kompetens, för studenternas tillägnande av kunskap,
kompetens och färdighet. Vidare är det av vikt att lärarkapaciteten står i proportion till
utbildningens omfattning, undervisning och examination. En lärarresurs av god kvalitet präglas av
stabilitet och tillgänglighet. Lärosätet bör därför arbeta långsiktigt med både kontinuitet och
kompetensutveckling bland lärare på den aktuella utbildningen. Lärosätet bör på utbildningsnivå
skapa förutsättningar så att lärare kan ta ansvar för att upprätthålla och kontinuerligt
vidareutveckla både den vetenskapliga/konstnärliga/professionsrelaterade och den pedagogiska
kompetensen, både individuellt och kollegialt. Det bör även finnas strategier för hur
personalomsättning hanteras, t.ex. vid pensionsavgångar. För yrkesutbildningar är det av vikt att
studenterna har tillgång till handledare med adekvat kompetens vid verksamhetsförlagd
utbildning, i syfte att ge studenterna en utbildning med hög kvalitet.”

Lärarhögskolans förslag innebar att de huvudansvariga institutionerna skulle ha möjlighet att revidera
innehåll i förslaget om så bedömdes relevant och att arbeta med progression i utbildningen i enlighet
med examensmålen för ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9 respektive gymnasieskolan.
Administrativt stöd skulle erbjudas av Lärarhögskolans kansli.
Förslaget skickades därefter ut till institutioner på remiss. Förslaget reviderades ytterligare efter
inkomna synpunkter och Lärarhögskolan fattade 190219 beslut 17 om kursansvar och fortsatt
utvecklingsprocess.
Eftersom antalet ämnen som erbjuds i KPU kommer vara mer reglerat än tidigare så är det lättare för
institutionerna att hålla och bibehålla den kompetens som årligen och terminsvis kommer att krävas.
Institutionerna därmed ha bättre möjlighet att planera sin kompetensförsörjning och vid behov
rekrytera då det nu endast kommer att finna ett KPU-program till skillnad mot två tidigare (KPU för
forskarutbildade undantaget). Att lärarutbildningarna överlag har svårt att rekrytera undervisande
personal är svårt att påverka. Dock har kravet för att undervisa i KPU med förhöjd studietakt och i KPU
för forskarutbildade varit att man är disputerad och nu kommer en stor andel av de lärarna framöver
undervisa i den nya KPU-utbildningen. I den rapport som Lärarhögskolan lade fram för
universitetsstyrelsen18 framgår att Umeå universitet har högst adel disputerade lärare i den
utbildningsvetenskapliga kärnan bland de jämförda lärosätena. Även i den nuvarande KPU med 50
procents studietakt som nu kommer upphöra har andelen disputerade varit högt.

16Vägledning

för utbildningsutvärderingar på grundnivå och avancerad nivå, Universitetskanslersämbetet 2016, reviderad 2018

https://www.uka.se/publikationer--beslut/publikationer--beslut/vagledningar/vagledningar/2018-02-19-vagledning-forutbildningsutvarderingar-pa-grundniva-och-avancerad-niva.html
17

Ärendepunkt 10, Lärarhögskolans styrelse 190219, Fastställande av kursansvar för ny KPU inför hösten 2020 och förslag till fortsatt
utvecklingsprocess https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/personal-och-organisation/protokoll/styrelse/lhstyrelse-190219.pdf
18

Jämförelse av vetenskaplig kompetens inom lärarprogram, Dnr: FS 1.6.2-561-19 Fastställd av Universitetsstyrelsen, Umeå universitet
190611.
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4. Studenterna har inflytande på planering och genomförande
Beskriv hur utbildningen ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla
utbildningen. Ange hur undervisningens utformning och examination bidrar till att studenterna tar en aktiv roll
i lärandeprocessen.
Kommentar: Studenterna i utbildningen har möjlighet att uttrycka sina synpunkter i ett flertal forum

som exempelvis kursutvärderingar i alla programmets kurser, mittprogramsutvärdering och
programutvärdering. Studenter finns representerade i Lärarhögskolans styrelse, i föreståndarens
beslutsmöten samt i rådet för ämneslärarprogrammet och KPU. Utbildningen som sådan innehåller
områdena bedömning och betygssättning samt skolutveckling i vilka studenterna får möjlighet att sätta
sin egen utbildning i relation till examensordningens mål. I VFU-kurserna kommer uttalat krav finnas
på självvärdering och förmåga att identifiera behov av ny kunskap.
Studenternas synpunkter tar alltså tillvara i enlighet med Lärarhögskolans kvalitetssystem för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå.19

5. Programmet ges i en ändamålsenlig utbildningsmiljö och med ändamålsenlig
pedagogik
Redovisa behov av och tillgång till särskilda lokaler, utrustning och eller annan infrastruktur som krävs för att
tillgodose programmets behov. Ange om det finns behov av anpassning ur ett tillgänglighetsperspektiv. Om
utbildningen ska ges på annan ort, beskriv den studiesociala och fysiska utbildningsmiljön där. Om programmet
är helt eller delvis nätburet, beskriv utifrån utbildningens särskilda förutsättningar.
Redovisa vilket pedagogiskt upplägg programmet har samt hur detta står i samklang med utbildningsmiljön och
lärarkompetensen.
Kommentar: I direktiven som gick ut vid inhämtande av kompetensbeskrivningar från institutionerna

krävdes att utbildningen ska utvecklas med åtanke att den ska vara tillgänglig för studerande oavsett
bostadsort och med möjlighet till fysiska träffar på campus och/eller lärcentra eller liknande. Vidare
krävdes att utvecklingen av undervisnings- och examinationsformer ska digitala verktyg användas på
ett förebildligt sätt tillsammans med andra traditionella verktyg för att nå hög undervisningsskicklighet
hos studerande.
Utbildningen ska alltså ges på ett tillgängligt sätt så att den studerande kan bo kvar på hemorten under
studietiden. Dock ingår ett antal campusträffar för särskilda utbildningsinslag och för att studenter och
undervisande lärare samt andra stödjande professioner vid Lärarhögskolan ska ha möjlighet till fysiska
möten med studenter.

Vid närträffar på Umeå universitets campus används adekvata salar för undervisningsinnehållet. Det
kan till exempel stärka den ämnesdidaktisk/metodiska undervisningen där adekvat lärmiljö ska finnas
tillgänglig, tex laborationssalar, verkstadssalar, språkverkstäder. De nyligen ombyggda lokalerna i
Humanisthuset och Samhällsvetarhuset med närhet till Universitetsbiblioteket ger en öppen och kreativ
lärmiljö som främjar möjligheter till möten mellan studenter, mellan studenter och lärare. Här finns
också möjlighet att boka grupprum för grupparbeten för de studenter som önskar och som bor i Umeå
eller i dess närhet.
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Lärarhögskolans specificeringar av Umeå universitets kvalitetssystem
https://www.aurora.umu.se/enheter/lh/utbildning/kvalitetssystem/
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Utbildningen sker även verksamhetsförlagd och för att säkerställa kvaliteteten på undervisningsmiljön
i skolorna har Lärarhögskolan och kommuner ingått avtal20 . Lärarhögskolan ingår även i
försöksverksamheten av övningsskolor21. De studenter som bor utanför Umeå universitets avtalsområde
har möjlighet att ordna en VFU-plats själv. Studenten tar den första kontakten men sedan är det
skolhuvudman och Lärarhögskolan som tar över ansvaret. Skolan/skolområdet ska kunna uppvisa att
en behörig handledare finns för studenten och att studenten får möjlighet att undervisa i tillräcklig
omfattning i rätt ämne och i rätt verksamhetsområde.

6. Programmet vilar på vetenskaplig/konstnärlig grund
Att utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet är forskningsanknuten innebär att
utbildningen vilar på vetenskaplig grund medan konstnärlig forskning tar sin utgångspunkt i konstnärliga
processer och verksamheter. Studenterna får inblick i aktuell och relevant forskning. Vid examen har de generiska
kunskaper och kompetenser i hur ett vetenskapligt präglat arbete genomförs. Studenterna har därmed en
förmåga att förstå, värdera och använda vetenskapligt baserad metod och kunskap alternativt teorier och
metoder baserade i konstnärlig praktik. Vetenskapligt alternativt konstnärligt meriterade lärare deltar i
utbildning på samtliga nivåer, ansvarar för metodologiska inslag och progression i dessa samt för handledning
och examination av examensarbeten. Resultatet från utbildning på konstnärlig grund redovisas vanligen i både
gestaltande och skriftlig form, men kan också redovisas i enbart gestaltande form. Beskriv på vilket sätt
utbildningen vilar på vetenskaplig/konstnärlig grund.
Kommentar: Beställningen av programmets kurser har skett i enlighet med den reviderade

beställningsmodellen som Lärarhögskolan fattat beslut om22. I den framgår att kompetensbeskrivningar
ska inhämtas från institutionerna inför beställning av kurser. Så har skett vilket beskrivits ovan under
punkt 3. I direktiven som gick ut vid inhämtande av kompetensbeskrivningar krävdes att fokus i
utbildningen ska vara den studerandes vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska
verksamhetsinriktning mot årkurs 7-9 och gymnasiet.
Förutsättningar för främjande av vetenskapligt och professionsinriktat arbeta skapas dels via det
systematiska arbetet med kompetensförsörjnings- och kompetensuppföljningsplaner på
institutionsnivå, dels genom strategiska satsningar på universitets- fakultets- och institutionsnivå.
Utbildningens forskningsanknytning säkerställs även via systematiska uppföljningar i mitt- och
programutvärderingar där frågor om forskningsanknytning ingår.
Lärarhögskolan bedömer att det finns en stark både en vetenskaplig och professionsinriktad miljö som
är relevant för KPU-programmet och att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.
Undervisningen kommer bedrivas till stor del av lärare som är aktiva forskare. Det finns goda
förutsättningar för de studerande för utveckling av vetenskaplig och professionsrelaterad kompetens
inom utbildningsvetenskap.
Vid Umeå universitet finns en betydande utbildningsvetenskaplig forskningsmiljö med ett flertal
pågående forskningsprojekt av relevans för de kunskapsområden som behandlas inom UVK. Många av
miljöerna är fakultets- och institutionsövergripande, där forskare arbetar i gemensamma projekt och
seminariemiljöer.
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Avtal för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom Lärarhögskolans lärarprogram inklusive bilaga
https://www.umu.se/globalassets/organisation/utan-fakultetstillhorighet/lararhogskolan/samarbeta-med-oss/vfu/vfu-avtal-2016.pdf
21
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https://www.umu.se/lararhogskolan/samarbeta-med-oss/vfu-praktik/ovningsskolor-och-ovningsforskolor/

Reviderad beställarmodell - interimistisk https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/planering-ochuppfoljning/50b-reviderad-bestallarmodell-180907.pdf
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Beträffande kunskapsområdet skolväsendets historia och organisation som kommer behandlas i den
inledande delen av KPU-programmet (bilaga 4) bidrar en internationellt erkänt utbildningshistorisk
miljö vid Umeå universitet till en stabil forskningsbas. Forskning om skolväsendets organisation och
villkor bedrivs vid flera institutioner samt vid Centrum för skolledarutveckling. Även kunskapsområdet
Skolans värdegrund har en stark position vid lärosätet och här utmärker sig forskning kring etik,
demokrati och genus i en undervisande kontext. Lärarhögskolan har tillsammans med en
skolhuvudman gjort en större praktiknära forsknings- och utvecklingssatsning (FoU) med fokus på lika
villkors-arbete i skolor, vilket även stödjer den professionsinriktade utbildningsmiljön. Inom
läroplansteori och didaktik betraktas forskningen inom policyområdet som högst tillfredställande.
Många forskare vid lärosätet utgår ifrån läroplansteoretiska perspektiv i sin forskning och har god
kännedom om utvecklingen inom fältet.
Forskning av relevans för området vetenskapsteori och forskningsmetodik som bland annat behandlas
i programmets första kurs (bilaga 4) bedrivs främst inom ramen för filosofiämnet vid en av de
kursansvariga institutionerna. Frågor om utveckling och lärande som löper genom hela utbildningen
finns närvarande i det mesta av den utbildningsvetenskapliga forskningen hos de kursgivande
institutionerna. Det finns även en specifik forskningsmiljö kring minne och lärande där medicinska och
psykologiska perspektiv kring hjärnans funktion står i fokus, ett område som kommer behandlas i en av
de inledande kurserna i programmet. Forskning kring sociala relationer, konflikthantering och
ledarskap genomförs i såväl pedagogik och pedagogiskt arbete, som i statsvetenskap och i idéhistoria.
Här behandlas exempelvis frågor om mobbning. Flera forskare vid lärosätet intresserar sig även för det
pedagogiska ledarskapet och läraryrkets utmaningar, såsom forskning kring skolinspektion, policy och
entreprenörskap i skolan. Inom kunskapsområdet bedömning och betygsättning vilket undervisas i i
mitten av det nya KPU-programmet (bilaga 4), finns en mycket god vetenskaplig miljö, med många
inblandade forskare som undersöker området både generellt och inom sina respektive ämnesdiscipliner.
Sammanfattningsvis kännetecknas det nya KPU-programmet av följande: Lärarna är forskningsaktiva
och har ett vetenskapligt förhållningssätt som förmedlas med adekvata pedagogiska metoder.
Studenterna involveras i pågående forskning, vilket innebär att de i såväl teoretiska som praktiska
sammanhang får kännedom om pågående forskning och att det finns möjlighet att vara delaktig i denna
under utbildningen Utbildningens innehåll är förankrat i nya forskningsresultat. Det innebär att
utbildningen utgår från aktuell forskning, tillgänglig evidens och (bästa) beprövad(e) erfarenhet och
återspeglas bland annat i föreläsningsinnehåll, undervisningsmaterial och kurslitteratur. Samtliga
kursplaner granskas av vetenskapligt meriterad personal i beredande organ på institutionsnivå och av
Lärarhögskolan innan fastställande, vilket säkerställer att utbildningen är forskningsförankrad.
Undervisningen bygger på läraktiviteter som bidrar till att studenterna utvecklar förmåga att förstå,
värdera och använda processer genom vilka vetenskapligt baserad kunskap främjas och ständigt
omprövas. Detta gör det möjligt för studenterna att förvärva kunskap, färdighet och förmåga att
problematisera teoretiska och empiriska iakttagelser, analysera, kritiskt värdera och implementera ny
kunskap i sin framtida yrkesutövning.

7. Programmet ger studenterna internationella perspektiv
Beskriv hur utbildningen ger studenterna förutsättningar att få internationella perspektiv. Att utbildningen vid
Umeå universitet ger studenterna internationella perspektiv innebär att det finns en interkulturell och global
dimension i syfte, innehåll och genomförande av utbildningen. Studenterna har där det är genomförbart
möjlighet att vara delaktiga i internationella utbyten.
Ange i vilken mån det inom lärarkollegiet finns internationella nätverk som kommer utbildningen tillgodo.
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Kommentar: Utbildningen som erbjuds leder fram till en yrkesexamen som syftar till att kunna bedriva

undervisning hos svensk skolhuvudman i årskurs 7-9 och i gymnasiet. Inom respektive kurs i
programmet kommer internationell utblick ges där det är angeläget och relevant. Utbildningen är
förhållandevis kort och en tredjedel av tiden är verksamhetsförlagd, 30 hp eller ca 20 veckor. Om
studenter önskar genomföra VFU i annat land bedöms det i varje enskilt fall. Endast en del av VFUperioden får genomföras i annat land. VFU i Finland och i Norge med flera nordiska länder har godkänts
och kommer att godkännas men krav ställt på minst fem veckor VFU i Sverige. Anledningen till kravet
på VFU i Sverige är att den studerande ska få kunskap om det svenska skolsystemet och att för att
säkerställa att VFU-bedömning kan genomföras av en besökande universitetslärare. Om ländernas
utbildningssystem skiljer sig mer från det svenska än vad de nordiska länderna gör kommer VFU endast
få genomföras i en omfattning av fem veckor av 20 veckor eller inte alls. VFU hos svenska skolhuvudman
i annat land kan godkännas om en del av VFU-perioden genomförs på en skola i Sverige.

8. Programmet ger studenterna perspektiv på hållbar utveckling
Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt säkerställa att alla människor ska ha samma möjligheter när det
gäller sociala, ekonomiska och miljömässiga levnadsvillkor. Beskriv hur utbildningens innehåll och
genomförande bidrar till att ge studenterna kunskap och färdigheter vad gäller hållbar utveckling så att de när
de lämnar universitetet har handlingsförmåga att verka för att FNs hållbarhetsmål uppnås. Ange i vilken mån
det finns kunskap och förmåga inom lärarkollegiet att sätta sitt ämne i ett hållbarhetsperspektiv.
Kommentar: I utbildningens inledande del (bilaga 4) behandlas skolans styrdokument där hållbar

utveckling innefattande samtliga aspekter (sociala, ekonomiska och miljömässiga) är ett perspektiv som
ska genomsyra undervisningen i skolan. Skolans styrdokument behandlas även i övriga kurser där det
är relevant. Perspektiv kring hållbar utveckling fördjupas i kursen den avslutande delen av utbildningen
i den andra VFU-perioden (bilaga 4). Kursansvarig institution har lång erfarenhet att i kurser belysa och
diskutera den fysiska lärmiljön där frågor om återbruk och hushållning med resurser ständigt vägs mot
nyskapande och konsumtion.

9. Programmet har kvalitetsdrivande samverkansinslag
Beskriv samverkansinslag som syftar till att stödja programmets utveckling samt studenternas lärande och
övergång till arbetslivet. Det kan till exempel vara branschråd, projektkurs med extern part eller extern
gästföreläsare. Om utbildningen planeras att omfatta praktik eller verksamhetsförlagd utbildning, redovisa
förutsättningar, tillgång på platser och ansvar för genomförandet.
Analysera utbildningens innehåll och inriktning i relation till samhällets och arbetsmarknadens behov. Bedöm
arbetsmarknaden för studenter efter genomgången utbildning, i dagsläget och på några års sikt. Redovisa vilka
diskussioner som förts med branscher och avnämare. I förekommande fall kan jämförelser göras med
utbildningar vid andra lärosäten.
Kommentar: Programmet leder som tidigare nämnts till en yrkesexamen och regleras i en särskild

förordning. En tredjedel av utbildningen är verksamhetsförlagd, dvs innehåller VFU, i enlighet med
förordningen. VFU är reglerad i ett särskilt avtal 23. Under den första kursen i utbildningen planerar
studievägledare tillsammans med studenten vilka ytterligare ämnen än det ämne som studentens
antagits i som kan ingå i examen och VFU kan genomföras. Studenten som bor utanför Umeå
universitets avtalsområde får ordna VFU-plats själva. För att säkerställa kvaliteten kan VFU behöva
genomföras med två handledare och ibland på två olika skolor. Antalet platser för VFU är i vissa ämnen
en begränsande faktor och är en anledning till att ämnen i KPU har reglerats.
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Avtal för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom Lärarhögskolans lärarprogram inklusive bilaga
https://www.umu.se/globalassets/organisation/utan-fakultetstillhorighet/lararhogskolan/samarbeta-med-oss/vfu/vfu-avtal-2016.pdf
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Studenterna som studerar till lärare via KPU är i regel eftertraktade för skolorna. De har sina
ämnesstudier klara, är i regel äldre än den vanliga programstudenten, bor på orten eller i närheten.
VFU-perioden blir både ett sätt för studenten att skapa sig en kontakt för en eventuell framtida tjänst,
men även för skolorna att rekrytera som ibland erbjuder KPU-studenten visstidsanställning under KPUstudiernas gång med möjlighet till senare tillsvidareanställning. Arbetsmarknaden är mycket god då
lärarbristen är mycket stor i hela Sverige.
Såväl Lärarhögskolans styrelse som programrådet har arbetslivsrepresentation. Samverkan sker även i
ett Regionalt samverkansråd innefattande Lärarhögskolan och skolhuvudmän. Syftet med rådet är att
främja lärarutbildningarnas utveckling och stärka samverkan kring skolfrågor och
kompetensförsörjning. Under rådet finns partssammansatta arbetsgrupper: en för övningsskolor, en för
praktiknära forskning och en för utveckling av VFU. Vidare finns ett VFU-handledarnätverk som möts
två gånger per termin för information och avstämning om utbildningens innehåll och utformning.
Alumnuppföljning genomförs vartannat år i form av en enkät som utvecklats i ett gemensamt samarbete
mellan ett tjugotal lärosäten i landet. Enkäten fokuserar i hög utsträckning på i vad mån
lärarutbildningen förbereder studenterna för arbetslivet och resultaten är nedbrytbara på lärosätesnivå.
Åtgärder med anledning av resultaten förs in i uppföljnings- och åtgärdsplanen för Lärarhögskolans
arbete.

10. Programmet är jämställdhetsintegrerat
Genom jämställdhetsintegrering av utbildningen utvecklar studenterna sin handlingsförmåga att motverka
ojämställdhet i samhället. Studenterna får under sin utbildning kunskap om hur makt och kön konstrueras inom
det kunskapsområde som utbildningen avser. Beskriv hur jämställdhet är integrerat i programmets, utformning
och genomförande. Det kan handla om utbildningens innehåll, men också om dialog om jämställdhet i samband
med planeringen av utbildningens upplägg och i undervisningen, valet av litteratur samt lärare, handledare och
externa föreläsare. Beskriv insatser som planeras för att motverka ojämställdhet i rekrytering och
genomströmning. Ange i vilken mån det finns kunskap och förmåga inom lärarkollegiet att reflektera om sitt
ämne ur ett jämställdhetsperspektiv.
Kommentar: Ett jämställdhetsperspektiv beaktas i planeringen av innehåll, upplägg och inriktning på

kurser så att examensmålet säkerställs. Uppfyllelsen av det nationella examensmålet säkras genom
examination med tydlig koppling till examensmålet. Lärare och forskare med genusvetenskapliga
kompetens medverkar i programmet. En medveten dialog om jämställhet förs avseende bemanning, i
planering av undervisningens innehåll och upplägg, i upprättande av litteraturlistor, i extern
kommunikation om utbildningen samt i sammansättningen av beredande och beslutande organ av
relevans för utbildningen. Perspektivet följs upp genom nyckeltal samt genom uppföljningar och
utvärderingar. Dialoger om bemanning i relation till jämställdhet sker vid de institutioner som
medverkar inom programmet. Vid de institutioner som medverkar i utbildningen förs i lärarlag och
utbildningsråd en kontinuerlig dialog om vikten av att litteratur med jämställdhetsperspektiv ingår i
kurserna, men också om betydelsen av en jämn könsfördelning i litteraturlistor. Lika viktig är dock att i
undervisningen medvetandegöra studenterna om valen. Ett annat exempel på hur perspektivet beaktas
i utbildningen är anonyma salstentamina.
Vid Lärarhögskolan eftersträvas en sammansättning av beredande och beslutande organ med en jämn
könsfördelning. Lärarhögskolan analyserar också antagningssiffror-, genomströmning och avhopp ur
ett jämställdhetsperspektiv. Studentbarometern som genomfördes 2016 visar att lärarprogrammen vid
Umeå universitet utmärker sig från andra program vid lärosätet genom att studenterna i hög
utsträckning är nöjda med inslagen kring jämställdhet. Hela 80 procent av studenterna är nöjda med
hur frågorna behandlas, vilket är en bekräftelse på att det målmedvetna arbetet med jämställhet har fått
gott utslag i utbildningen.
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Ansöknings-, antagningssiffror-, genomströmning och avhopp analyseras och kommer att analyseras ur
ett jämställdhetsperspektiv såväl vid Lärarhögskolans kansli som i programrådets programanalyser.
Frågor om jämställdhet, hur de studerande uppfattar dessa inslag i sin utbildning, ingår i de
programutvärderingar som genomförs.

11. Programmet säkerställer måluppfyllelse
Beskriv hur utbildningens utformning, genomförande möjliggör och hur examinationer säkerställer att
studenterna med progression når upprättade lärandemål (FSR) och nationella examensmål.
Kommentar: En programmatris i enlighet med Umeå universitets kvalitetssystem kommer tas fram.

Redan nu finns en översiktlig matris men i enklare form. Program och - utvecklingsarbetet inbegriper
bland annat att de medverkande institutionerna genomför workshops för att utveckla progressionen och
utforma den fullständiga matrisen för att säkerställa att alla examensmål behandlas, att inga glapp
förekommer och ej heller oönskade överlapp
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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:

*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
* Varav förslag på prioriterade ämnen med egen urvalsgrupp (se bilaga 3) som
leder till ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet, dvs ämne endast i
gymnasieskolan:
* 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, 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
- Hem- och konsumentkunskap
- Slöjd, textil
- Slöjd, trä- och metall
-Specialidrott

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

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-avforskollarare-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-7-9och-gymnasiet.pdf
6 Möjliga undervisningsämnen i KPU vid Umeå universitet https://www.umu.se/utbildning/program/kompletterande-pedagogiskutbildning---gymnasieskolan/mojliga_undervisningsamnen_och_amneskrav-for-antagning/
7 Kompletterande pedagogisk utbildning vid Lärarhögskolan Umeå universitet
https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/kpu/
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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
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 KPUutbildningar. 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, PPU 10 om 60 hp (40 p). För lärarexamina med
inriktning mot grundskolans senare år eller gymnasiet studerades AUO 11, 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-2011686
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/dokumentlagar/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

Bredd och djup i ett
undervisningsämne, 90 eller
120 hp, samt uppfyllda övriga
krav för grundläggande.
behörighet

Kompletterande pedagogisk
utbildning,
KPU (90 hp)
Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK),
60 hp och Verksamhetsförlagd
utbildning (VFU), 30 hp. I den
utbildningsvetenskapliga kärnan ingår
15
hp
examensarbete
med
ämnesdidaktisk inriktning.

Möjliga examina

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 högskoleförordningen 13 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.

13Ämnen

som får kombineras i en ämneslärarexamen. Högskoleförordningen, bilaga 4. https://www.uhr.se/studier-ochantagning/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-ochforskollararlegitimation/regler-och-krav-for-lararlegitimation/larar--och-forskollararlegitimation-och-krav-for-att-fa-behorighet#hBehorighetutoverdinexamen
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/
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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
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 KPUutbildningar. 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

16

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.

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

2009/10:89, Bäst i klassen – en ny lärarutbildning, 2009/10:89, https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/proposition/bast-i-klassen---en-ny-lararutbildning_GX0389
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-forordningen2011_686-om-kompletterande-pedagogisk-utbildnin?pageid=213728
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*För en examen på 240 hp krävs ett ämnesdidaktiskt examensarbete
omfattande 15 hp på avancerad nivå, vilket genomförs inom KPUutbildningen.
**Om ämne 2 är musik, samhällskunskap eller svenska krävs alltid 90 hp
för åk 7-9 och alltid 120 hp för gymnasiet.
Figur 2. Möjliga examina vid KPU på grund och avancerad nivå samt exempel på hur en examen kan byggas upp

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 treämnesexamen. 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

18

Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/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-kpu181029.pdf
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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
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.

20

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

Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning i ny KPU
I inkomna remissvar efterfrågas hur Lärarhögskolan resonerar kring examensarbetet. KPUförordningen21 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 KPUstudierna. 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
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-2011686
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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.
Av de ämnen Umeå universitet har examensrätt för erbjuds inte sedan tidigare engelska, historia, idrottoch 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.
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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.
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

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

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

Bilaga 2.
2019-06-12
Sid 13 (13)

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.
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Bilaga 3. Utbildningsplan för:

Kompletterande pedagogisk utbildning för
årskurs 7-9 och gymnasiet, 90 hp
Bridging Teacher Education Programme
Denna utbildningsplan gäller: HT 20 och tillsvidare
Programkod: LYKPU
Högskolepoäng: 90 hp
Diarienummer: xxxx
Ansvarig fakultet:
Beslutad av: Föreståndare för Lärarhögskolan, 2019-09-XX
Reviderad av: Föreståndare för Lärarhögskolan…..

Behörighetskrav
Högskolestudier motsvarande minst 90 hp i ett ämne. Med ämne avses relevant undervisningsämne i
åk 7-9 och eller gymnasiet, se anmälningsinformation.

Examen
Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
eller
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se https://www.umu.se/student/minastudier/examen/krav-och-huvudomraden/examensbeskrivningar/
Ämneslärarexamen för åk 7-9 och för gymnasiet kan utfärdas på grundnivå eller avancerad nivå, med
olika poängomfattning, med olika antal undervisningsämnen och kombinationer av
undervisningsämnen.

Möjliga examina
Årskurs 7-9 - grundnivå:
-Ämneslärarexamen med ett undervisningsämne, 180 hp; 90 hp i ämne ett, samt KPU-utbildningens
60 hp Utbildningsvetenskaplig kärna och 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning.
-Ämneslärarexamen med två undervisningsämnen, 225 hp; 90 hp i ämne ett, 45 hp i ämne två, samt
KPU-utbildningens 60 hp Utbildningsvetenskaplig kärna och 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning.
Årskurs 7-9 – avancerad nivå:
-Ämneslärarexamen med två undervisningsämnen, 240 hp; 90 hp i ämne ett, 60 hp i ämne två, samt
KPU-utbildningens 60 hp Utbildningsvetenskaplig kärna och 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning.
-Ämneslärarexamen med tre undervisningsämnen, 270 hp; 90 hp i ämne ett, 45 hp i ämne två, 45 hp i
ämne tre, 90 hp i ämne två, samt KPU-utbildningens 60 hp Utbildningsvetenskaplig kärna och 30 hp
Verksamhetsförlagd utbildning.
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-Ämneslärarexamen med två undervisningsämnen, 270 hp; 90 hp i ämne ett, 90 hp i ämne två, samt
KPU-utbildningens 60 hp Utbildningsvetenskaplig kärna och 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning.
(Denna examen gäller när två av undervisningsämnena musik, samhällskunskap och svenska ingår i
examen. Denna examen är möjlig när något av ämnena bild eller musik ingår i en tvåämnesexamen)

Gymnasiet - grundnivå:
-Ämneslärarexamen med ett undervisningsämne, 210 hp; 120 hp i ämne ett, samt KPU-utbildningens
60 hp Utbildningsvetenskaplig kärna och 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning.
Gymnasiet – avancerad nivå:
-Ämneslärarexamen med två undervisningsämnen, 300 hp; 120 hp i ämne ett, 90 hp i ämne 2, samt
KPU-utbildningens 60 hp Utbildningsvetenskaplig kärna och 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning.
-Ämneslärarexamen med två undervisningsämnen, 330 hp; 120 hp i ämne ett, 120 hp i ämne 2, samt
KPU-utbildningens 60 hp Utbildningsvetenskaplig kärna och 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning.
(Denna examen gäller när två av undervisningsämnena musik, samhällskunskap och svenska ingår i
examen.)
För att avlägga en ämneslärarexamen på avancerad nivå för 7-9 eller för Gymnasiet krävs att i examen
ingår
-examensarbete om sammanlagt 30 hp* på avancerad nivå varav 15 hp ämnesdidaktiskt
examensarbete, vilket genomförs inom den kompletterande pedagogiska utbildningen. Det innebär att
den studerande därmed måste ha ett självständigt arbete/examensarbetet om minst 15 hp på
avancerad nivå inom sina tidigare ämnesstudier.
-totalt minst 45 hp kurser på avancerad nivå.
*för Ämneslärarexamen med två undervisningsämnen, 240 hp krävs endast 15 hp examensarbete på avancerad nivå om examen
nås via kompletterande pedagogiska utbildningar.

Engelsk översättning av examina:
Årskurs 7-9: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 på
grundnivå översätts på engelska till Degree of Bachelor of Arts/Science in Secondary Education,
alternativt
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 på avancerad nivå översätts
på engelska till Degree of Master of Arts/Science in Secondary Education.
Gymnasiet: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan på grundnivå översätts på
engelska till Degree of Bachelor of Arts/Science in Upper Secondary Education, alternativt
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan på avancerad nivå översätts på
engelska till Degree of Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Beskrivning av utbildning på aktuell nivå
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
-förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
-förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
-beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter,
utveckla förmåga att,
-söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
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-följa kunskapsutvecklingen, och
-utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i
förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
-ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
-utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
-utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet
eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Nationella mål för aktuell examen
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i i grundskolans årskurs 7-9 och i gymnasieskolan
ska studenten visa sådana kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som
ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga
för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska studenten
- visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl överblick över
ämnesstudiernas huvudområde som fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område samt
insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten
- visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl brett kunnande inom
ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta
område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

Kunskap och förståelse
För ämneslärarexamen ska studenten också
- visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisningen
och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som
utbildningen avser samt visa kännedom om vuxnas lärande,
- visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och
visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för
yrkesutövningen,
- visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som
krävs för den verksamhet som utbildningen avser,
- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika
pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och
- visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning.
Färdighet och förmåga
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten
- visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna
och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av
yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik,
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- visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande
och utveckling,
- visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för
undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i
övrigt som utbildningen avser,
- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och
utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera
varje elevs lärande och utveckling,
- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
- visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande
till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
- visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
- visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
- visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den
pedagogiska verksamheten,
- visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska
verksamheten,
- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att
beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
- visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för
yrkesutövningen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet
barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det
pedagogiska arbetet.

Examinationsformer
Prov sker normalt i slutet av varje kurs och är muntliga och/eller skriftliga. Examination kan även ske
genom fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av
diskussionsseminarier, muntliga och/eller skriftliga rapporter etc.
Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler
som anges i respektive kursplan. För närmare information hänvisas till aktuella kursplaner.
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student
under pågående verksamhetsförlagd del av utbildningen (VFU) i de fall denne uppvisar sådana brister
avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en
påtaglig risk att studenten under verksamhetsförlagd del av utbildningen (VFU) kan komma att skada
någon annan person fysiskt eller psykiskt. Då avbryter studenten sin praktik i förtid och får betyget
underkänd på den aktuella kursen.
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd
med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som
studenten behöver tillägna sig för att få återuppta den verksamhetsförlagd delen av utbildningen
(VFU) samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana
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kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte
synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de
kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att
genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Betyg
Betyg sätts för varje kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som
t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är godkända. Studerande som två gånger
underkänts i prov har rätt att hos berörd Fakultetsnämnd, inför en ny provomgång, begära att en
annan examinator utses att bestämma betyg i det förnyade provet. Studerande som underkänts på
verksamhetsförlagd del av utbildningen (VFU) erbjuds möjlighet till ytterligare verksamhetsförlagda
studier vid ett tillfälle.
Som betyg används en tregradig skala med betygsstegen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den
som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för
tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Studentcentrum/Examina.
Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på
ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För
mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Allmänt
Utbildningsstruktur
Utbildningen byggs upp genom sex kurser omfattande 15 hp vardera, vilka ges med 50 procents
studietakt. Den som studerar på 100 procents takt läser två kurser parallellt per termin och når
examen efter ett och halvt års studier. Den som studerar på 50 procents takt läser en kurs per termin
och når examen efter tre års studier. I samråd med studievägledare och med god framförhållning kan
den studerande växla studietakt. Utbildningen byggs upp i tre steg, där kurs ett och kurs två lägger
grunden för läraryrket. Kurs tre och kurs fyra befäster kunskaperna och i kurs fem och sex fördjupas
kunskaperna.

Innehåll
Studierna inom den kompletterande pedagogiska utbildningen omfattar 90 högskolepoäng varav 60
hp är utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Ett
ämnesdidaktiskt inriktad examensarbetet ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Samma kurser
studeras i utbildningen oavsett om målet med studierna är en ämneslärarexamen i ett eller flera
ämnen, om examen ska nås för åk 7-9 eller gymnasiet eller om studierna bedrivs med 50 eller 100
procent studietakt. För att den studerande ska kunna nå en examen på avancerad nivå (se under
Examen) erbjuds de två avslutande kurserna (kurs fem och kurs sex) på både grundnivå och på
avancerad nivå. I dialog med studievägledare planerar studenten på vilken nivå kurserna ska studeras.
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Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och
omfatta följande:
- skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de
grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
- läroplansteori och didaktik,
- vetenskapsteori och forskningsmetodik,
- utveckling, lärande och specialpedagogik,
- sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- bedömning och betygsättning,
- utvärdering och utvecklingsarbete, och
- ämnesdidaktiska studier.
I verksamhetsförlagd utbildning (VFU) sker placeringar i samtliga kommuner i Västerbottens län vissa
närliggande kommuner i andra län, se aktuell information på Lärarhögskolans programsidor.
Placeringar kan efter studentens önskemål även ske i den studerandes hemkommun utanför
avtalsområdet. En placering på studieorten, dvs Umeå, kan inte garanteras och förtursregler tillämpas.

Utbildningens genomförande
Studierna inbegriper fysiska träffar vid campus Umeå universitet. Däremellan sker undervisningen via
lärplattform.

Inriktningar
Vid Umeå universitet erbjuds kompletterande pedagogisk utbildning för årkurs 7-9 och gymnasiet
med två inriktningar:
-100 procents studietakt
-50 procents studietakt

Bedömning av undervisningsämnen vid ansökan
Särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) har den som har relevanta
ämneskunskaper i ett undervisningsämne för skolan motsvarande minst 90 hp. Se Lärarhögskolans
programsidor för mer information om vad som krävs.
Ansökan till utbildningen sker i ett ämne. Med ämne avses relevant undervisningsämne i årskurs 7-9
eller gymnasiet. Vid ansökan anges det ämne som ska prövas. För mer information, se information på
Lärarhögskolans programsidor. Om den sökande bedöms behörig i ett ämne och i övrigt uppfyller
behörighetskraven för programmet, kommer den sökande kunna konkurrera om en plats på
programmet. Vid behörighetsgranskningen undersöks även om den sökande uppfyller behörighet i
ytterligare ämnen. I vissa fall sker dialog mellan Lärarhögskolans studievägledare och den sökande för
att den sökande ska konkurrera om plats på programmet på mest optimala sätt. Efter påbörjade
studier kommer ett fördjupat bedömningsarbete av ämnesmeriter ske i dialog med studenten för att
undersöka möjligheten till att nå en två- eller treämnesexamen. Under den första halvan av den
inledande terminen meddelas den studerande sin studie- och examensplan.
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Anstånd med studiestart
Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl (sociala, medicinska eller övriga skäl)
föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos Antagningen vid Studentcentrum.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll
Efter att studierna påbörjats kan, om särskilda skäl föreligger, studieuppehåll beviljas. Ett beslutat
studieuppehåll innebär platsgaranti under förutsättning att återkomst till studierna meddelas senast
15 april respektive 15 oktober, närmast före den termin studierna ska återupptas. Ansökan görs till
Lärarhögskolans studerandeservice.
Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till
Överklagandenämnden för högskolan. En skriftlig motivering ska lämnas vid beslut som går den
sökande emot.
Följande skäl berättigar till studieuppehåll:
– sjukdom (egen eller egna barns sjukdom)
– graviditet, föräldraledighet (motsvarande föräldraförsäkringen)
– militärtjänst
– studentfackliga uppdrag
– forskarutbildning vid Umeå universitet.
Skälet till studieuppehållet ska vara styrkt med intyg.

Studieavbrott
Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till Lärarhögskolans studerandeservice.

Studieplan 100 % studietakt
Giltig från: Ht 20
Termin 1
6XXXX
Utbildningsvetenskaplig kärna 1, 15 hp (Kurs ett), grundnivå
6XXXX
Utbildningsvetenskaplig kärna 2, 15 hp (Kurs två), grundnivå
Termin 2
6XXXX
6XXXX
Termin 3

Verksamhetsförlagd utbildning 1, 15 hp (Kurs tre), grundnivå
Utbildningsvetenskaplig kärna 3, 15 hp (Kurs fyra), grundnivå
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6XXXX
Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp (Kurs fem), grundnivå och
avancerad nivå
6XXXX
Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning, 15 hp (Kurs sex),
grundnivå och avancerad nivå

Studieplan 50 % studitakt
Giltig från: Ht 20
Termin 1
6XXXX
Utbildningsvetenskaplig kärna 1, 15 hp (Kurs ett), grundnivå
Termin 2
6XXXX

Utbildningsvetenskaplig kärna 2, 15 hp (Kurs två), grundnivå

Termin3
6XXXX

Verksamhetsförlagd utbildning 1, 15 hp (Kurs tre), grundnivå

Termin 4
6XXXX

Utbildningsvetenskaplig kärna 3, 15 hp (Kurs fyra), grundnivå

Termin 5
6XXXX
Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp (Kurs fem), grundnivå och
avancerad nivå
Termin 6
6XXXX
Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning, 15 hp (Kurs sex),
grundnivå och avancerad nivå
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Bilaga 4. Strukturplan KPU med 50 och 100 % studietakt start ht 2020. Exemplet gäller KPU med 100 procents takt, dvs två kurser ges parallellt varje termin.
Termin
och vecka

Kurs

Innehåll

Kursansvarig

Medverkande

Termin 1

UVK 1, 15 hp

Skolväsendets historia, organisation och villkor

Institutionen för idé- och samhällsstudier 12

Språkstudier, 3 hp

Skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de

hp

Vecka 1-20

mänskliga rättigheterna inklusive jämställdhet, nationella minoriteter inklusive urfolket
samerna samt en hållbar utveckling
Förebygga och motverka diskriminering
Skoljuridik - introduktion
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom det utbildningsvetenskapliga fältet
Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Kommunikativ förmåga och språkets betydelse för lärande (språk-, skriv- och
läsutveckling) inklusive ett andraspråksperspektiv
Termin 1

UVK 2, 15 hp

Vecka 1-20

Läroplansteori och didaktik, ämnesområdesdidaktik

Pedagogiska institutionen 12 hp

Ämnesområdesdidaktik 3 hp

Utveckling och lärande

Estetiska: Bild, Musik, Slöjd - textil,

Inlärningspsykologi

Slöjd, trä- och metall
Kostvetenskap: Hem- och

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap och grupprocesser

konsumentkunskap

Specialpedagogik inklusive: neuropsykiatriska svårigheter, kunskaper om elevers olika

Pedagogiska inst: Specialidrott,

språkliga behov och förutsättningar ur ett specialpedagogiskt perspektiv

Idrott och hälsa (endast som ämne 2)
Språkstudier: Franska, Finska,
Samiska, Spanska, Svenska, Svenska
som andra språk, Tyska, engelska
(endast som ämne 2)
NMD: Biologi, Fysik, Kemi,
Matematik, Naturkunskap, Teknik
------Samt TUV

Termin 2
Vecka 1-20

VFU 1, 15 hp

Planera, genomföra, utvärdera egen undervisning

Institutionen för estetiska ämnen

VFU-besök och utlåtande om betyg
Estetiska: Bild, Musik, Slöjd - textil,
Slöjd, trä- och metall
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Kostvetenskap: Hem- och
konsumentkunskap
Pedagogiska inst: Specialidrott,
Idrott och hälsa
Språkstudier: Franska, Finska,
Samiska, Spanska, Svenska, Svenska
som andra språk, Tyska, Engelska
NMD: Biologi, Fysik, Kemi,
Matematik, Naturkunskap, Teknik
Termin 2

UVK 3, 15 hp

Vecka 1-20

Bedömning och betygsättning

Institutionen för naturvetenskapernas och

Ämnesområdesdidaktik 4 hp

Samarbete med hem och andra aktörer i skola, utvecklingssamtal.

matematikens didaktik 11 hp

Estetiska: Bild, Musik, Slöjd - textil,

Systemperspektiv på skolan, inklusive kvalitetsarbete och utvecklingsarbete

Slöjd, trä- och metall
Kostvetenskap: Hem- och

Ämnesomådesdidaktik inklusive metodik

konsumentkunskap
Pedagogiska inst: Specialidrott,
Idrott och hälsa
Språkstudier: Franska, Finska,
Samiska, Spanska, Svenska, Svenska
som andra språk, Tyska , Engelska
NMD: Biologi, Fysik, Kemi,
Matematik, Naturkunskap, Teknik

Termin 3
Vecka 1-20

VFU 2, 15 hp

Utvärdera elevers kunskaper. Utveckla egen undervisning och skola.

Estetiska ämnen

VFU-besök och utlåtande om betyg

Hållbar utveckling

Estetiska: Bild, Musik, Slöjd - textil,

Samarbete med omgivande samhälle, föräldrasamverkan

Slöjd, trä- och metall
Kostvetenskap: Hem- och
konsumentkunskap
Pedagogiska inst: Specialidrott,
Idrott och hälsa
Språkstudier: Franska, Finska,
Samiska, Spanska, Svenska, Svenska
som andra språk, Tyska, Engelska
NMD: Biologi, Fysik, Kemi,
Matematik, Naturkunskap, Teknik
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Termin 3

Examensarbete,

Vecka 1-20

15 hp

Ämnesdidaktiskt inriktat

Estetiska, Kostvetenskap, Pedagogiska inst,
Språkstudier, NMD – en kursplan enligt
ramkursplan för respektive ämneskluster

