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Ärende p: 9 

 

Ärende: Beslut om nollintag för ämneslärarprogrammet mot åk 7-9 

 

Föredragande:  

 

Bakgrund: Lärarhögskolans styrelse beslutat 2015-02-17 att ge rektor i uppdrag att besluta 
om nollintag för ämneslärarprogrammet mot årskurs 7-9 enligt nuvarande förordning hösten 
2015 efter hörande från berörda institutioner. 

Nollintag hösten 2015 föreslås mot bakgrund av följande anledningar: 

 rekryteringsproblematik till nuvarande utbildning. Hösten 2014 antogs exempelvis 31 
studenter spridda på 10 olika ämnen. Tilläggas kan att i det närmaste samtliga 
institutioner varit positiva till att nuvarande ämneslärarutbildning mot årskurs 7-9 
avvecklas helt från och med hösten 2016 i den utredning (se bilaga) som genomförts 
av Torvald Wictorsson under januari 2015, 

 att en ny version av ämneslärarprogrammet, med möjlighet till intag i två ämnen 
(istället för nuvarande tre) kommer att vara i bruk hösten 2016. Professor Mikael 
Alexandersson har på regeringens uppdrag utrett en ny mer flexibel struktur för 
ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9. Beslut om ny struktur för 
ämneslärarprogrammet tas i augusti 2015. I promemorian ”En mer flexibel 
ämneslärarutbildning” föreslår Alexanderson att nuvarande treämnesmodell 
kompletteras med en tvåämnesmodell (90 + 90 alternativt 90 + 120 eller 90 + 60), 
där samtliga varianter ger behörighet att undervisa i gymnasiet i ett eller två ämnen 
beroende på poängomfattning.  

Ärendet har gått på remiss 2015-02-26-2015-03-09 till berörda institutioner. Förslaget stöds 
av de institutioner som svarat på remissen (Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 
Institutionen för kostvetenskap, Pedagogiska institutionen, Institutionen för matematik och 
matematisk statistik, Juridiska institutionen, Institutionen för idé och samhällsstudier). 

Muntliga dialoger har även förts med prefekt vid Institutionen för estetiska ämnen som 
stödjer förslaget. 

 

Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning i dialog med berörda 
institutioner. 

 

Beslut: Lärarhögskolans rektor har 2015-03-11 beslutat att nollintag görs till ingång årkurs 
7-9 i ämneslärarprogrammet hösten 2015. 



 

Lärarhögskolan 

Rektors beslutsmöte 

Beslut 

2015-03-11 

FS 1.1-237-15 

Sid 2 (2) 

 

Expedieras till: Malin Isaksson (språkstudier), Kerstin Westin (geografi och ekonomisk 
historia), Lena Eskilsson (idé- och samhällsstudier), Helena Näs (NMD), 
Lars Lövgren (Kemiska inst.), Tom Korsman (EMG), Gunnar Schedin 
(TUV), Anna Lindqvist (estetiska), Robert Johansson (mams), Simon 
Wolming (pedagogik), Kjell Rönnmark (fysik), Anders Lidström 
(statsvetenskap), Lars Hassel (handelshögskolan), Cecilia Olsson 
(kostvetenskap), Marie Oskarsson, Birgitta Wilhelmsson, Annika 
Kjellsson Lind, Peder Tjäderborn (studentcentrum/examensenheten). 

 

Kopia för kännedom till:  


