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Kvalitetsrapport av utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå  

Basdata  

Program 
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, 90 hp  

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7–9, 90 hp  

Huvudområde  
Utbildningsvetenskap   

Examen  
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan  

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9  

Fördelning antal nybörjarplatser per år  
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, 90 hp 

och ämneslärare i årskurs 7–9, 90 hp, halvfart:  

Planeringstal 

Inriktning Ht 2018 Ht 2019 Ht 2020 Ht 2021 

7–9 15 20 20 20 

Gymnasiet 30 35 20 20 

Summa 45 55 40 40 

 

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, 90 hp 

och till ämneslärare i årskurs 7–9, 90 hp, helfart: 

Planeringstal 

Inriktning Vt 2019 Vt 2020 Vt 2021 Vt 2022 

7–9 10 10 10 10 

Gymnasiet 15 15 15 15 

Summa 25 25 25 25 

Sammanfattande beskrivning av programmet  
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) till ämneslärare med inriktning mot 

arbete i grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan har funnit vid LiU sedan 

2012 och ges som halvfarts- och helfartsutbildning. Utbildningen rekryterar 

studenter över ett stort geografiskt område: från Stockholm i norr till Malmö i 

söder. Antagning sker vårtermin (helfart) och hösttermin (halvfart). Antagning med 
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inriktning mot ämneslärare årskurs 7–9 sker i följande ämnen: svenska, svenska 

som andraspråk, engelska, franska, spanska, tyska, matematik, textilslöjd, trä- och 

metallslöjd, teknik, biologi, fysik, kemi, geografi, religionskunskap och samhälls- 

kunskap. Antagning med inriktning mot ämneslärare i gymnasieskolan sker i 

följande ämnen: svenska, svenska som andraspråk, engelska, franska, spanska, 

tyska, matematik, teknik, biologi, fysik, kemi, naturkunskap, geografi, 

samhällskunskap, pedagogik och sociologi.   

Utbildningen syftar till att komplettera tidigare tillägnade ämneskunskaper med 

allmändidaktik, ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning så studenten kan 

avlägga ämneslärarexamen. För antagning krävs tidigare ämnesstudier samt ett 

självständigt arbete i en omfattning av 120 hp. Efter avslutad utbildning kan 

studenten avlägga ämneslärarexamen på grundnivå eller avancerad nivå. I enlighet 

med examensordningen består KPU av den utbildningsvetenskapliga kärnan om 60 

hp inklusive ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp.  

Utbildningsplan  
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, 90 hp: 

https://liu.se/studieinfo/program/l1gy1/4362 

 

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7–9, 90 hp: 

https://liu.se/studieinfo/program/l1gr1/4360 

Författare  
Maria Terning och Ingrid Olsson 

 

  

https://liu.se/studieinfo/program/l1gy1/4362
https://liu.se/studieinfo/program/l1gr1/4360
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Nyckeltal  

Antal förstahandssökande 
I tabellerna nedan visas antal förstahandssökande till KPU ämneslärare i årskurs 7–

9, fördelat på män och kvinnor, mellan HT2016 och VT2021.   

Tabell 1. Antal förstahandssökande KPU till ämneslärare i årskurs 7–9, halvfart 

Termin Utbildning Kvinnor Män Totalt 

HT2016 KPU till ämneslärare i årskurs 7–9, halvfart 39 21 60 

HT2017 KPU till ämneslärare i årskurs 7–9, halvfart 37 15 52 

HT2018 KPU till ämneslärare i årskurs 7–9, halvfart 47 27 74 

HT2019 KPU till ämneslärare i årskurs 7–9, halvfart 44 21 65 

HT2020 KPU till ämneslärare i årskurs 7–9, halvfart 63 30 93 

 

Som kan läsas ut av tabellen ovan har antal förstahandssökande till KPU 

ämneslärare i årskurs 7–9 ökat från totalt 60 höstterminen 2016 till 93 

höstterminen 2020. Söktrycket till KPU ämneslärare i årskurs 7–9 på halvfart, med 

antagning till höstterminen, är betydligt högre än densamma på helfart med 

antagning på vårterminen. I tabellen nedan visas att antalet förstahandssökande 

vårterminen 2017 var 26. Motsvarande antal vid antagning vårterminen 2021 var 

39. I procent räknat har antalet förstahandssökande till båda utbildningarna ökat 

med 55 respektive 50% under perioden HT2016-VT2021.  

Tabell 2. Antal förstahandssökande KPU till ämneslärare i årskurs 7–9, helfart 

Termin Utbildning Kvinnor Män Totalt 

VT2017 KPU till ämneslärare i årskurs 7–9, helfart 18 8 26 

VT2018 KPU till ämneslärare i årskurs 7–9, helfart 17 3 20 

VT2019 KPU till ämneslärare i årskurs 7–9, helfart 14 9 23 

VT2020 KPU till ämneslärare i årskurs 7–9, helfart 23 6 29 

VT2021 KPU till ämneslärare i årskurs 7–9, helfart 28 11 39 

 

Under perioden HT2016-VT2021 var antalet förstahandssökande till KPU till 

ämneslärare årskurs 7–9 sammantaget 407. Motsvarande siffra för KPU till 

ämneslärare i gymnasieskolan, vilket kan ses i de två följande tabellerna nedan, var 

514.  

Tabell 3. Antal förstahandssökande KPU till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart 

Termin Utbildning Kvinnor Män Totalt 

HT2016 KPU till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart 44 37 81 

HT2017 KPU till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart 29 34 63 

HT2018 KPU till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart 31 32 63 

HT2019 KPU till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart 38 24 63 

HT2020 KPU till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart 75 36 111 
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Antalet sökande till KPU ämneslärare i gymnasieskolan har, precis som 

motsvarande mot ämneslärare i grundskolans årskurs 7–9, ökat. Antalet 

förstahandssökande till KPU ämneslärare i gymnasieskolan på helfart VT2021, som 

visas i tabellen nedan, var 41 vilket är en ökning med 64% i jämförelse med antal 

sökande VT2020. Förklaringen till det ökade antal sökande kan vara läget på 

arbetsmarknaden under det rådande pandemiläget.    

Tabell 4. Antal förstahandssökande KPU till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart 

Termin Utbildning Kvinnor Män Totalt 

VT2016 KPU till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart 15 19 34 

VT2017 KPU till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart 10 15 25 

VT2018 KPU till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart 13 17 31 

VT2019 KPU till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart 11 7 18 

VT2020 KPU till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart 13 12 25 

VT2021 KPU till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart 26 14 41 

 

I tabellerna ovan redovisas fördelningen av män och kvinnor bland 

förstahandssökande till KPU ämneslärare i grundskolans årskurs 7–9 respektive 

gymnasieskolan. Diagrammen nedan tydliggör denna fördelning.   

 

 

Figur 1. Antal förstahandssökande KPU till ämneslärare årskurs 7–9, halvfart HT2016–HT2021 

I stapeldiagrammet ovan framkommer att 67% av förstahandssökande till 

ämneslärare i årskurs 7–9 på halvfart, under perioden HT-16 till HT-20, var 

kvinnor och 33% män.  

39 37
47 44

63

21
15

27
21

30

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

HT2016 HT2017 HT2018 HT2019 HT2020

KPU 7-9 halvfart

Kvinnor Män



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
 

2021-08-26 
DNR LIU-2020-004137 

 
8(62) 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Figur 2. Antal förstahandssökande KPU till ämneslärare årskurs 7–9, helfart VT2017–VT2021 

Bland sökande till studier på helfart är överrepresentationen av kvinnor något högre 

än till studier på halvfart, cirka 73%, under perioden VT 2017-Vt2021. 

   

 

Figur 3. Antal förstahandssökande till KPU ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart HT2016–

HT2020 

I diagrammet kan ses att, under perioden HT2016 till Ht2020, var 43% 

förstahandssökande män och 57% kvinnor till KPU ämneslärare i gymnasieskolan 

på halvfart.   
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Figur 4. Antal förstahandssökande till KPU ämneslärare i gymnasieskolan, helfart VT2016–

VT2021 

Siffrorna för förstahandssökande till helfartsutbildningen visar, i jämförelse med 

halvfart, en jämnare könsfördelning (Fig. 4). Under perioden VT2016 till VT2021 

var 49,5% av förstahandssökande män och 50,5% kvinnor.  

Sammantaget, under perioden HT 2016 till HT 2020 var andelen kvinnor och 

män bland förstahandssökande till ämneslärare i grundskolan, både hel- och 

halvfart, 69% respektive 31%. Motsvarande siffror för ämneslärare i gymnasieskolan 

var 55% respektive 45%. Fördelningen speglar rådande förhållanden inom 

grundskola och gymnasieskola i Sverige. Enligt Skolverket var, läsåret 2018/19, 75% 

av lärarna i grundskolan kvinnor, motsvarande siffra för gymnasieskolan var 52%.      

Genomströmning 

Poängproduktion per termin av andel aktiva studenter – ämneslärare åk 7–9 

Under denna rubrik visas statistik gällande aktiva studenters poängproduktion per 

termin. En student som tagit något poäng i programmets kurser räknas som aktiv. 

Inledningsvis visas statistik gällande de studenter som läste till ämneslärare i 

grundskolan på halvfart som påbörjade utbildningen HT-16 till HT-20.Utbildning 

pågår under 6 terminer. Urvalet terminer i figuren nedan är baserat på de 5 senaste 

kurstillfällena där 6 månader gått sedan utbildningen avslutades. Tagna poäng på 

omtentor från tidigare terminer ingår i statistiken.   
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Figur 5. Genomsnittlig poängproduktion per termin för studenter som läser KPU ämneslärare 

årskurs 7–9 halvfart  

Grafen ovan visar en relativt jämn poängproduktion under utbildningens 3 första 

terminer. Termin 4 och 6 tar studenterna flest poäng. Termin 1 påbörjade 80 

studenter programmet vilka i genomsnitt tog 12 högskolepoäng (hp) och så vidare.  

Som synliggörs i diagrammet ovan tar studenter, som läser KPU ämneslärare i 

årskurs 7–9 halvfart, poäng upp till fem terminer efter avslutad utbildning.    

I diagrammet nedan visas den genomsnittliga poängproduktionen för aktiva 

studenter som läser till ämneslärare i årskurs 7–9 på helfart som påbörjade 

utbildningen VT-17 till VT-21.     

         

Figur 6. Genomsnittlig poängproduktion per termin för studenter som läser KPU ämneslärare 

årskurs 7–9 helfart  

Figur 6 ovan visar genomsnittlig poängproduktion för studenter som läser sin 

utbildning på helfart, det vill säga på 3 terminer. Termin 1 påbörjade 22 studenter 
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sina helfartsstudier mot ämneslärare i årskurs 7–9. Dessa tog i genomsnitt 27 poäng 

under den inledande terminen. Under termin 2 tog studenterna, som då var 37 till 

antalet, i genomsnitt 20 hp. Termin 3, tillika sista terminen i utbildningen, ökade 

antal aktiva studenter till 39 vilka i genomsnitt tog 33 hp. Termin 4 (vilket är efter 

avslutad utbildning) var 9 studenter aktiva vilka i genomsnitt tog 9 hp. Under 

termin 5, 6 och 7 minskade antal aktiva studenter betydligt. Termin 5 tog 4 aktiva 

studenter 11 hp, termin 6 tog 2 studenter 4 hp. Det fanns slutligen 1 aktiv student 

under termin 7 som tog 8 hp.     

Diagrammet nedan (Fig. 7) visar poängproduktion för aktiva studenter per 

termin, fördelat på män och kvinnor, som påbörjade halvfartsutbildningen till 

ämneslärare i årskurs 7–9 under perioden HT-16 och HT-20.    

      

Figur 7. Poängproduktion aktiva studenter fördelat mellan män och kvinnor som läser KPU 

ämneslärare årskurs 7–9 halvfart 

Sammantaget visar diagrammet att kvinnor i genomsnitt tog 91 hp under 

utbildningens 6 terminer. Motsvarande antal poäng för männen var 85 hp. Av 182 

aktiva fullföljde 28 studenter, 15 kvinnor och 13 män utbildningen under 11 

terminer.    

Diagrammet nedan (Fig. 8) visar poängproduktion per termin för aktiva 

studenter uppdelat på kvinnor och män som påbörjade helfartsutbildningen KPU 

ämneslärare i årskurs 7–9 under perioden VT-17 till VT-21.  
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Figur 8. Poängproduktion aktiva studenter fördelat mellan män och kvinnor som läser KPU 

ämneslärare årskurs 7–9 helfart 

Under utbildningens 3 terminer tog kvinnor i genomsnitt 78 hp och män 80 hp. 

Efter avslutad utbildning, termin 4 och 5, tar i genomsnitt fler kvinnor poäng än 

män gör medan det termin 6 och 7 är det motsatta förhållandet.   

Poängproduktion per termin av andel aktiva studenter – ämneslärare 

gymnasieskolan 

Under denna rubrik visas statistik gällande aktiva studenters poängproduktion per 

termin. En student som tagit något poäng i programmets kurser räknas som aktiv. 

Inledningsvis visas statistik gällande de studenter som läste till ämneslärare i 

gymnasieskolan på halvfart som påbörjade utbildningen HT-16 till HT-

20.Utbildning pågår under 6 terminer. Urvalet terminer i figuren nedan är baserat 

på de 5 senaste kurstillfällena där 6 månader gått sedan utbildningen avslutades. 

Tagna poäng på omtentor från tidigare terminer ingår i statistiken.   
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Figur 9. Genomsnittlig poängproduktion per termin för studenter som läser KPU ämneslärare 

gymnasieskolan på halvfart  

Diagrammet ovan (Fig. 9) visar en relativt jämn poängproduktion under 

utbildningens tre inledande terminer. Termin 4 tar studenterna i genomsnitt flest 

poäng medan poängproduktionen sjunker termin 5 för att åter öka under 

utbildningens avslutande termin. Termin 1 påbörjade 57 studenter programmet 

vilka i genomsnitt tog 11 hp. Efterföljande termin var den genomsnittliga 

poängproduktionen 13 hp och antalet studenter 42. Termin 3 ökade antal 

genomsnittliga poäng till 14 hp medan antal aktiva studenter minskade till 30. 

Under termin 4 ökade antal studenter till 32 som i genomsnitt tog 18 hp. Termin 5 

tog 29 studenter i genomsnitt tog 12 hp. Termin 6, tillika utbildningens sista termin 

tog 27 aktiva studenter i genomsnitt 16 hp.  

Som kan ses i diagrammet ovan tar studenter, som läser KPU ämneslärare i 

gymnasieskolan på halvfart, poäng upp till sex terminer efter avslutad utbildning.    

I diagrammet nedan visas den genomsnittliga poängproduktionen för aktiva 

studenter som läser KPU ämneslärare i gymnasieskolan på helfart som påbörjade 

utbildningen VT-16 till VT-21. Utbildningen pågår under 3 terminer.     
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Figur 10. Genomsnittlig poängproduktion per termin för studenter som läser KPU ämneslärare 

gymnasieskolan på helfart 

Den genomsnittliga poängproduktionen för aktiva studenter som ses i diagrammet 

ovan (Fig. 10) visar på en generellt jämn poängproduktion under utbildningens två 

första terminer. Den tredje och sista terminen av utbildningen togs generellt fler 

poäng. Termin 1 påbörjade 43 studenter sina studier vilka i genomsnitt tog 23 hp. 

Under termin 2 tog studenterna, som då var 42 till antalet, i genomsnitt 21 hp. 

Termin 3, tillika sista terminen i utbildningen, tog 42 studenter i genomsnitt 28 hp. 

Termin 4 (vilket är efter avslutad utbildning) var 14 studenter aktiva vilka i 

genomsnitt tog 9 hp. Under termin 5, 6, 7 och 8 minskade antal aktiva studenter 

betydligt. Termin 5 tog 8 aktiva studenter 19 hp, termin 6 tog 2 studenter 11 hp och 

termin 7 tog 2 studenter 23 hp. Det fanns slutligen 1 aktiv student under termin 8 

som tog 10 hp.     

Diagrammet nedan (Fig. 11) visar poängproduktion per termin för aktiva 

studenter, fördelat på män och kvinnor, som påbörjade halvfartsutbildningen KPU 

ämneslärare i gymnasieskolan HT-16 till HT-20.  
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Figur 11. Poängproduktion per termin för aktiva studenter fördelat mellan män och kvinnor 

som läser KPU ämneslärare gymnasieskolan på halvfart 

Sammantaget visar diagrammet att kvinnor i genomsnitt tog 83 hp under 

utbildningens 6 terminer. Motsvarande antal poäng för männen var 87 hp. Av 241 

aktiva fullföljde 24 studenter, 17 kvinnor och 7 män utbildningen under 12 terminer.     

Diagrammet nedan (Fig. 12) visar poängproduktion per termin för aktiva 

studenter fördelat på kvinnor och män som påbörjade helfartsutbildningen KPU 

ämneslärare i gymnasieskolan VT-16 till VT-21.   

 

Figur 12. Poängproduktion per termin för aktiva studenter fördelat mellan män och kvinnor 

som läser KPU ämneslärare i gymnasieskolan på helfart 

Under utbildningens 3 terminer tog kvinnor i genomsnitt 74 hp och män 71 hp. 

Efter avslutad utbildning, termin 4 och 5, tog kvinnor i genomsnitt 29 hp och män 
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28 hp.  5 aktiva studenter, alla män, fullföljde utbildningen på 8 terminer. 

Sammanfattningsvis visar statistiken att kvinnor som läser helfart i högre 

utsträckning använder fler terminer för att fullfölja utbildningen. När det gäller 

halvfart är förhållandet det omvända, det vill säga att män i högre utsträckning än 

kvinnor använder fler terminer för att fullfölja utbildningen.    

Tid till examen 
Nyckeltalen som följer under denna rubrik visar statistik över andel studenter som 

tagit examen inom 6 mån, inom 1 år respektive inom 3 år efter att utbildningen 

slutat. Diagrammen visar procentuellt hur många som tagit examen under de olika 

perioderna (d.v.s. ej ackumulerade siffror) samt hur många som inte tagit examen 

tre år efter utbildningens slut. Urvalen är de fem senaste kurstillfällena där sex 

månader gått sedan utbildningen avslutats.    

 Tid till examen – ämneslärare årskurs 7–9 

Stapeldiagrammen nedan visar hur stor andel av studenterna i en kull som tar 

examen.   

 

 

Figur 13. Tid till examen för studenter på KPU ämneslärare årskurs 7–9 halvfart HT13-HT17  
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Figur 14. Tid till examen för studenter på KPU ämneslärare i årskurs 7–9 helfart VT16-VT19  

I en jämförelse vad gäller andel studenter som tar ut examen inom 6 månader efter 

utbildningens slut, framkommer att andelen är lägre för studenter som studerar 

KPU ämneslärare i årskurs 7–9 på halvfart (Fig. 13) än studenter som studerar 

samma utbildning på helfart (Fig. 14).   

Genomströmning - ämneslärare årskurs 7–9 halvfart 

Tabellerna som följer visar studenters progression från registrering till och med 3 år 

efter avslutat program.   Inledningsvis redovisas progressionen för studenter på 

KPU ämneslärare i årskurs 7–9 halvfart. 

Tabell 5. Genomströmning studenter på KPU ämneslärare i årskurs 7–9 halvfart HT13-HT17 

 

 

I tabellen ovan ses progressionen för studenter som påbörjade sin utbildning till 

ämneslärare i årskurs 7–9 på halvfart HT13 till HT17. Av totalt 85 studenter tog 33 

examen inom 3 år vilket motsvarar 38,8%.   

Starttermin Totalt reg. Reg. Uppehåll Avbrott Bortfall inom 6 mån Andel 6 mån inom 1 år Andel 1 år inom 3 år Andel 3 år

HT2017 14 1 1 6 1 5 35,7% 5 35,7% 5 35,7%

HT2016 18 0 0 7 3 7 38,9% 7 38,9% 7 38,9%

HT2015 19 0 0 12 1 2 10,5% 4 21,1% 6 31,6%

HT2014 17 0 0 11 0 5 29,4% 5 29,4% 5 29,4%

HT2013 17 0 0 6 1 8 47,1% 8 47,1% 10 58,8%

Total 85 1 1 42 6 27 31,8% 29 34,1% 33 38,8%
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Tabell 6. Genomströmning kvinnor på KPU ämneslärare i årskurs 7–9 halvfart HT13-HT17 

 

 

Andel kvinnor som tog examen inom 3 år är 40,3%. I tabellen nedan framkommer 

att motsvarande andel för män som påbörjade sin utbildning till ämneslärare i 

årskurs 7–9 på halvfart HT13 till HT17 är 34,8%.  

Tabell 7. Genomströmning män på KPU ämneslärare i årskurs 7–9 halvfart HT13-HT17 

 

Genomströmning - ämneslärare årskurs 7–9 helfart 

Under denna rubrik redovisas progressionen för studenter på KPU ämneslärare i 

årskurs 7–9 helfart. 

Tabell 8. Genomströmning studenter på KPU ämneslärare årskurs 7–9 helfart VT16-VT19 

 

 

I tabellen ovan ses progressionen för studenter som påbörjade sin utbildning till 

ämneslärare i årskurs 7–9 på helfart VT16 till VT19. Av totalt 46 studenter tog 29 

examen inom 3 år vilket motsvarar 63%.  

Tabell 9. Genomströmning kvinnor på KPU ämneslärare årskurs 7–9 helfart VT16-VT19  

 

 

Andel kvinnor som studerar helfart och tog examen inom 3 år är, som visas i 

tabellen ovan, 71%. 

I tabellen nedan framkommer att motsvarande andel för män som påbörjade sin 

utbildning till ämneslärare i årskurs 7–9 på halvfart VT16 till VT19 är 46,7%.  

Starttermin Totalt reg. Reg. Uppehåll Avbrott Bortfall inom 6 mån Andel 6 mån inom 1 år Andel 1 år inom 3 år Andel 3 år

HT2017 11 0 1 5 1 4 36,4% 4 36,4% 4 36,4%

HT2016 9 0 0 4 0 5 55,6% 5 55,6% 5 55,6%

HT2015 15 0 0 10 1 2 13,3% 3 20,0% 4 26,7%

HT2014 15 0 0 9 0 5 33,3% 5 33,3% 5 33,3%

HT2013 12 0 0 5 0 5 41,7% 5 41,7% 7 58,3%

Total 62 0 1 33 2 21 33,9% 22 35,5% 25 40,3%

Starttermin Totalt reg. Reg. Uppehåll Avbrott Bortfall inom 6 mån Andel 6 mån inom 1 år Andel 1 år inom 3 år Andel 3 år

HT2017 3 1 0 1 0 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3%

HT2016 9 0 0 3 3 2 22,2% 2 22,2% 2 22,2%

HT2015 4 0 0 2 0 0 0,0% 1 25,0% 2 50,0%

HT2014 2 0 0 2 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

HT2013 5 0 0 1 1 3 60,0% 3 60,0% 3 60,0%

Total 23 1 0 9 4 6 26,1% 7 30,4% 8 34,8%

Starttermin Totalt reg. Reg. Uppehåll Avbrott Bortfall inom 6 mån Andel 6 mån inom 1 år Andel 1 år inom 3 år Andel 3 år

VT2019 18 0 0 1 3 10 55,6% 10 55,6% 10 55,6%

VT2018 14 0 0 4 0 6 42,9% 8 57,1% 8 57,1%

VT2017 10 0 0 2 0 6 60,0% 7 70,0% 7 70,0%

VT2016 4 0 0 0 0 4 100,0% 4 100,0% 4 100,0%

Total 46 0 0 7 3 26 56,5% 29 63,0% 29 63,0%

Starttermin Totalt reg. Reg. Uppehåll Avbrott Bortfall inom 6 mån Andel 6 mån inom 1 år Andel 1 år inom 3 år Andel 3 år

VT2019 11 0 0 0 2 6 54,5% 6 54,5% 6 54,5%

VT2018 11 0 0 3 0 5 45,5% 7 63,6% 7 63,6%

VT2017 6 0 0 0 0 5 83,3% 6 100,0% 6 100,0%

VT2016 3 0 0 0 0 3 100,0% 3 100,0% 3 100,0%

Total 31 0 0 3 2 19 61,3% 22 71,0% 22 71,0%
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Tabell 10. Genomströmning män på KPU ämneslärare årskurs 7–9 helfart VT16-VT19 

 

 

Sammantaget tar studenter som studerar KPU ämneslärare i årskurs 7–9 på helfart 

i högre utsträckning examen inom 3 år än de som studerar halvfart. Andelen 

kvinnor som tar examen inom 3 år är högre än andel män. Det gäller för studerande 

både på hel- och halvfart.    

Tid till examen – ämneslärare gymnasieskolan 

 

 

Figur 15. Tid till examen för studenter på KPU ämneslärare gymnasieskolan halvfart HT-13-

HT17  

I dessa diagram framkommer att färre studenter på KPU ämneslärare i 

gymnasieskolan halvfart (Fig. 14) tar ut examen inom 6 månader efter 

utbildningens slut än de som studerar samma utbildning på helfart (Fig. 15).   

 

Starttermin Totalt reg. Reg. Uppehåll Avbrott Bortfall inom 6 mån Andel 6 mån inom 1 år Andel 1 år inom 3 år Andel 3 år

VT2019 7 0 0 1 1 4 57,1% 4 57,1% 4 57,1%

VT2018 3 0 0 1 0 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3%

VT2017 4 0 0 2 0 1 25,0% 1 25,0% 1 25,0%

VT2016 1 0 0 0 0 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0%

Total 15 0 0 4 1 7 46,7% 7 46,7% 7 46,7%
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Figur 16. Tid till examen för studenter på KPU ämneslärare årskurs 7–9 helfart VT-16-VT19  

Genomströmning – ämneslärare i gymnasieskolan halvfart 

Tabellerna som följer visar studenters progression från registrering till och med 3 år 

efter avslutat program.   Inledningsvis redovisas progressionen för studenter på 

KPU ämneslärare i gymnasieskolan halvfart. 

Tabell 11. Genomströmning studenter på KPU ämneslärare gymnasieskolan halvfart HT-13-

HT17  

 

 

I tabellen ovan ses progressionen för studenter som påbörjade sin utbildning till 

ämneslärare i gymnasieskolan halvfart HT13 till HT17. Av totalt 116 studenter tog 27 

examen inom 3 år vilket motsvarar 23,3%.   

Tabell 12. Genomströmning kvinnor på KPU ämneslärare gymnasieskolan halvfart HT-13-

HT17  

 

 

Starttermin Totalt reg. Reg. Uppehåll Avbrott Bortfall inom 6 mån Andel 6 mån inom 1 år Andel 1 år inom 3 år Andel 3 år

HT2017 18 0 0 11 3 3 16,7% 3 16,7% 3 16,7%

HT2016 35 0 0 19 4 9 25,7% 11 31,4% 11 31,4%

HT2015 26 0 0 19 3 4 15,4% 4 15,4% 4 15,4%

HT2014 23 0 0 17 1 5 21,7% 5 21,7% 5 21,7%

HT2013 14 0 0 9 1 4 28,6% 4 28,6% 4 28,6%

Total 116 0 0 75 12 25 21,6% 27 23,3% 27 23,3%

Starttermin Totalt reg. Reg. Uppehåll Avbrott Bortfall inom 6 mån Andel 6 mån inom 1 år Andel 1 år inom 3 år Andel 3 år

HT2017 10 0 0 6 1 3 30,0% 3 30,0% 3 30,0%

HT2016 21 0 0 11 3 5 23,8% 6 28,6% 6 28,6%

HT2015 13 0 0 8 2 3 23,1% 3 23,1% 3 23,1%

HT2014 9 0 0 6 1 2 22,2% 2 22,2% 2 22,2%

HT2013 8 0 0 6 0 2 25,0% 2 25,0% 2 25,0%

Total 61 0 0 37 7 15 24,6% 16 26,2% 16 26,2%
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Andel kvinnor som tog examen inom 3 år är 26,2%. I tabellen nedan framkommer 

att motsvarande andel för män som påbörjade sin utbildning till ämneslärare i 

gymnasieskolan halvfart HT13 till HT17 är 20%.  

Tabell 13. Genomströmning män på KPU ämneslärare i gymnasieskolan halvfart HT-13-HT17  

 

Genomströmning - ämneslärare i gymnasieskolan helfart 

Under denna rubrik redovisas progressionen för studenter på KPU ämneslärare i 

gymnasieskolan helfart. 

Tabell 14. Genomströmning studenter på KPU ämneslärare gymnasieskolan helfart VT16-VT19  

 

 

I tabellen ovan ses progressionen för studenter som påbörjade sin utbildning till 

ämneslärare i gymnasieskolan helfart VT16 till VT19. Av totalt 54 studenter tog 34 

examen inom 3 år vilket motsvarar 63%. 

Tabell 15. Genomströmning kvinnor på KPU ämneslärare gymnasieskolan helfart VT16-VT19    

 

 

Andel kvinnor som tog examen inom 3 år är 68%. I tabellen nedan framkommer att 

motsvarande andel för män som påbörjade sin utbildning till ämneslärare i 

gymnasieskolan helfart VT16 till VT19 är 58,6%.  

Tabell 16. Genomströmning män på KPU ämneslärare gymnasieskolan helfart VT16-VT19  

 

 

Starttermin Totalt reg. Reg. Uppehåll Avbrott Bortfall inom 6 mån Andel 6 mån inom 1 år Andel 1 år inom 3 år Andel 3 år

HT2017 8 0 0 5 2 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

HT2016 14 0 0 8 1 4 28,6% 5 35,7% 5 35,7%

HT2015 13 0 0 11 1 1 7,7% 1 7,7% 1 7,7%

HT2014 14 0 0 11 0 3 21,4% 3 21,4% 3 21,4%

HT2013 6 0 0 3 1 2 33,3% 2 33,3% 2 33,3%

Total 55 0 0 38 5 10 18,2% 11 20,0% 11 20,0%

Starttermin Totalt reg. Reg. Uppehåll Avbrott Bortfall inom 6 mån Andel 6 mån inom 1 år Andel 1 år inom 3 år Andel 3 år

VT2019 13 1 0 2 3 5 38,5% 5 38,5% 5 38,5%

VT2017 14 0 0 4 0 6 42,9% 7 50,0% 9 64,3%

VT2018 13 1 0 2 0 7 53,8% 10 76,9% 10 76,9%

VT2016 14 0 0 2 2 7 50,0% 8 57,1% 10 71,4%

54 2 0 10 5 25 46,3% 30 55,6% 34 63,0%

Starttermin Totalt reg. Reg. Uppehåll Avbrott Bortfall inom 6 mån Andel 6 mån inom 1 år Andel 1 år inom 3 år Andel 3 år

VT2019 9 1 0 1 3 3 33,3% 3 33,3% 3 33,3%

VT2017 2 0 0 0 0 1 50,0% 2 100,0% 2 100,0%

VT2018 8 1 0 1 0 4 50,0% 6 75,0% 6 75,0%

VT2016 6 0 0 0 0 5 83,3% 5 83,3% 6 100,0%

25 2 0 2 3 13 52,0% 16 64,0% 17 68,0%

Starttermin Totalt reg. Reg. Uppehåll Avbrott Bortfall inom 6 mån Andel 6 mån inom 1 år Andel 1 år inom 3 år Andel 3 år

VT2019 4 0 0 1 0 2 50,0% 2 50,0% 2 50,0%

VT2017 12 0 0 4 0 5 41,7% 5 41,7% 7 58,3%

VT2018 5 0 0 1 0 3 60,0% 4 80,0% 4 80,0%

VT2016 8 0 0 2 2 2 25,0% 3 37,5% 4 50,0%

29 0 0 8 2 12 41,4% 14 48,3% 17 58,6%
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Sammantaget tar studenter som studerar KPU ämneslärare på helfart i högre 

utsträckning examen inom 3 år än de som studerar halvfart. Andelen kvinnor som 

tar examen inom 3 år är högre än andel män. Det gäller för både för kvinnor som 

studerar hel- och halvfart oavsett om de studerar till ämneslärare i årskurs 7–9 eller 

till ämneslärare i gymnasieskolan. 

Anledningen till den högre genomströmningen bland helfartsstudenter är att den 

gruppen har bestämt sig för att yrkesväxla och ta examen. De kan ha sagt upp sig, 

tagit tjänstledigt alternativt varit mellan arbeten när de beslutat sig för att återigen 

börja studera. Halvfartsstudenternas livssituation ser generellt annorlunda ut. De 

arbetar och studerar parallellt och slits på så sätt mellan studier, yrkesliv och 

försörjning. Eftersom studenter på KPU generellt har långa akademiska 

utbildningar sedan tidigare är möjligheten till studiemedel mycket begränsade. En 

del studenter som påbörjar utbildningen på halvfart går, efter att studierna börjat, 

över till helfartsstudier. En sådan övergång gör att studenten kan ta examen på två 

år, vilket förkortar tiden för studierna med ett år. 

En modell som LiU erhållit medel för att vidareutveckla är en arbetsintegrerad 

KPU där studenter ges möjlighet att studera 75% parallellt med arbete i skolan 50% 

med verksamhetsförlagd utbildning i egen tjänst. Under denna period erhåller 

studenten heltidslön. I nuläget samarbetar LiU kring denna modell med 

Linköpings, Finspångs och Katrineholms kommun.     

Resultat och analys av data från Evaliuate 
Efter varje kurs får registrerade studenter i kurs besvara en digital enkät i 

kursutvärderingssystemet Evaliuate. Tabellerna nedan visar resultat för kurser 

inom KPU från ht-19, vt-20 och ht-20. 

Tabell 17. Studenters svar på kursvärderingar i Evaliuate för kurser inom KPU från ht-19, vt-20 

och ht-20. 

Kod Namn Termin Antal svar 

/svarfrekv 

Helhetsbetyg på kursen 

    
5-

högsta 

betyg 

4 3 2 1 Vet 

ej 

9KP202 Skolans samhällsuppdrag 

och organisation 

V20 8/40% 1(13%) 4 (50%) 2 (25%) 
  

1(1

3%) 

9KP101 Kunskap och lärande med 

fokus på didaktiska 

processer 

V20 8/40% 3 (38%) 4 (50%) 
  

1(13%) 
 

9KP304 Undervisningens 

didaktiska processer 

V20 9/ 23,08% 2 (22%) 5 (56%) 2 (22%) 
   

9KPA05 Undervisningens sociala 

processer 

H20 20/46,51% 7 (35%) 11 

(55%) 

2 (10%) 
   

9KPA07 Undervisningens 

specialpedagogiska 

dimensioner 

V20 5/35,71% 1 (20%) 3 (60%) 1 (20%) 
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9KPA08 Att leda och handleda 

didaktiska processer 

V20 3/16,67% 
 

1(33%) 1(33%) 1(33%) 
  

9KPA09 Bedömning och 

betygsättning i didaktiska 

processer 

H19 18/54,55% 10 

(56%) 

7 (39%) 
 

1 (6%) 
  

9KPA12 Den professionella läraren 

i en lärande organisation 

V20 16/40% 6 (38%) 9 (56%) 1 (6%) 
   

9KPV01 Verksamhetsförlagd 

utbildning 

V20 11/34,4% 4 (36%) 6 (54%) 1 (10%) 
   

9KPA13 Verksamhetsförlagd 

utbildning 2 

H19 12/29,27% 3 (25%) 6 (50%) 3 (25%) 
   

9KPA14 Verksamhetsförlagd 

utbildning 3 

V20 8/32% 2 (25%) 4 (50%) 2 (25%) 
   

9KPA15 Verksamhetsförlagd 

utbildning 4 

V20 17/44,7% 6 (35%) 8 (47%) 3 (18%) 
   

 

När helhetsbetyget sammanställs ser vi att 45 (33,3 %) studenter har svarat att de 

ger kurserna det högsta betyget, 68 (50,3 %) att de ger kurserna en fyra, 18 (13,3 %) 

har gett kurserna en trea, 2 (1,4 %) har gett kurserna en tvåa medan 1 student (0,75 

%) har gett det lägsta betyget. En student (0,75 %) har svarat ”vet ej”. Som kan ses i 

tabellen ovan skiftar svarsfrekvensen mellan 16,67 % och 54,55 % vilket gör att det 

är svårt att dra säkra slutsatser av statistiken. En anledning till att den skiftar är att 

vi inom programmet använder egna kursvärderingar, både skriftliga och muntliga. 

En slutsats är att vi behöver hitta strategier för att öka svarsfrekvensen varav en kan 

vara att upplåta tid till studenterna att svara på kursvärderingen i Evaliuate på 

schemalagd tid.        

Tabell 18. Studenters svar på kursvärderingar i Evaliuate för kurser inom KPU från ht-19, vt-20 

och ht-20. 

Kod Namn Termin Antal svar 

/svarfrek

vens 

Hur många timmar har du lagt ner på kursen? 

    
5–15 15–25 25–35 35–45 45–55 >55 

9KP202 Skolans samhällsuppdrag 

och organisation 

V20 8/40% 
 

2 (25%) 3 (38%) 2 (25%) 
 

1 (13%) 

9KP101 Kunskap och lärande med 

fokus på didaktiska 

processer 

V20 8/40% 
 

2 (25%) 2 (25%) 3 (38%) 
 

1 (13%) 

9KP304 Undervisningens 

didaktiska processer 

V20 9/ 23,08% 4 

(44%) 

2 (22%) 
 

2 (22%) 
  

9KPA05 Undervisningens sociala 

processer 

H20 20/46,51

% 

5 

(25%) 

7 (35%) 2 (10%) 4 (20%) 1 (5%) 
 

9KPA07 Undervisningens 

specialpedagogiska 

dimensioner 

V20 5/35,71% 2 

(40%) 

2(40%) 
    

9KPA08 Att leda och handleda 

didaktiska processer 

V20 3/16,67% 1 

(33%) 

1 (33%) 
    



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
 

2021-08-26 
DNR LIU-2020-004137 

 
24(62) 

 

 

 
 
 
 
 

 

9KPA09 Bedömning och 

betygsättning i didaktiska 

processer 

H19 18/54,55

% 

1 (6%) 9 (50%) 5 (28%) 1 (6%) 1 (6%) 
 

9KPA12 Den professionella läraren 

i en lärande organisation 

V20 16/40% 3 

(19%) 

5 (31%) 6 (38%) 2 (13%) 
  

9KPV01 Verksamhetsförlagd 

utbildning 

V20 11/34,4% 
 

2 (18%) 4 (36%) 4 (36%) 1 (10%) 
 

9KPA13 Verksamhetsförlagd 

utbildning 2 

H19 12/29,27

% 

 
5 (42%) 2 (17%) 5 (42%) 

  

9KPA14 Verksamhetsförlagd 

utbildning 3 

V20 8/32% 
 

2 (25%) 3 (38%) 2 (25%) 1 (13%) 
 

9KPA15 Verksamhetsförlagd 

utbildning 4 

V20 17/44,7% 1 (6%) 6 (35%) 6 (35%) 3 (18%) 1 (6%) 
 

 

När det gäller hur många timmar studenterna har lagt ner på respektive kurs så 

framkommer att 17 (13 %) har lagt ner mellan 5 och 15 timmar, 45 (34,5 %) har lagt 

ner 15–25 timmar, 33 (25 %) har lagt 25–35 timmar, 28 (22 %) har lagt ner 35–45 

timmar, 5 (4 %) har lagt ner 45–55 timmar och 2 (1,5 %) studenter har lagt ner mer 

än 55 timmar.     

Måluppfyllelse  
Under denna rubrik beskrivs hur utbildningens utformning, genomförande och 

examination säkerställer att studenterna uppnått målen inom samtliga 

kunskapsformer enligt examensordningen när examen utfärdas. Examensmålen i 

den utbildningsvetenskapliga kärnan för ämneslärarexamen i grundskolans årskurs 

7–9 och ämneslärare i gymnasieskolan är desamma för de båda inriktningarna.   

Integration är en bärande princip genom utbildningen. Både studiegång och 

enskilda kurser utgår från att utbildningsvetenskaplig kärna, ämnesdidaktik och 

verksamhetsförlagd utbildning ska fungera som en helhet och att de mål som 

studenternas ska uppnå uttrycker en helhetssyn på yrket.  

Tydliggörande examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination 

Examensmålen finns tillgängliga för KPU-studenterna i programmets 

utbildningsplan. Utbildningsplanen finns att läsa på LiUs hemsida. I 

programkursernas studiehandledningar återfinns lärandemålen för respektive kurs. 

Likaså tydliggörs lärandeaktiviteters innehåll i relation till lärandemålen. I 

programmets inledande kurs, 9KP202, sker det exempelvis genom att det, på det 

underlag studenterna får del av inför seminarier, framgår vilka lärandemål som 

innehållet i seminariet främst och delvis kopplas till. I detta exempel länkas 

kopplingen av seminariets innehåll även till lärandemål i efterföljande kurs vilket i 

det här fallet är till VFU1, 9KPV01. Även kopplingen mellan examinationernas 

innehåll och lärandemålen skrivs fram i studiehandledningen. Här är dock 

lärandemålen ”nedbrutna” och formuleringar anpassade till innehållet. I det 

följande beskrivs och analyseras hur utbildningen skapar förutsättningar för den 

studerande att uppnå examensmålen.              
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Progression avseende examensmål, lärandemiljö, lärandeaktiviteter och 

examination 

Utformningen av KPU följer en modell för progression där den studerande ges 

förutsättningar att genom utbildningens gång successivt utveckla didaktiskt och 

vetenskapligt kunnande. Modellen bygger på progression i flera steg: KPU-

studentens sedan tidigare tillägnade ämneskunskaper är den grundläggande nivån 

G1X som följs av grundläggande fortsättningsnivå (G2X), fördjupningsnivå (G3X) 

samt avancerad nivå (AV). Progressionen i didaktiskt och vetenskapligt kunnande 

uppnås på detta sätt genom att kunskaper och färdigheter från kurser på fortsätt-

ningsnivå breddas och fördjupas i kurser på fördjupningsnivå, tillika avancerad 

nivå.  

Utvecklingen av didaktiskt och vetenskapligt kunnande, kopplat till UK-kurser 

och VFU, konkretiseras och tydliggörs i enlighet med progressionsnivåerna. Där 

formuleras övergripande kunskapsmål för respektive nivå. Dessa har formulerats 

med utgångspunkt i högskoleförordningens examensmål (SFS 1993:100, bilaga 2). 

För att markera respektive nivå används aktiva verb som kopplas till mer utförliga 

beskrivningar av vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt den studerande 

ska kunna uppvisa vid examination på den aktuella nivån. Dessa beskrivningar har 

sin utgångspunkt i synen på lärprocessen såsom successiv, det vill säga att den 

studerandes lärande till lärare går från att tillägna sig kunskaper om… på 

grundläggande fortsättningsnivå, till fördjupad förmåga att. På detta sätt ska den 

studerande som – i tidigare utbildning tillägnat sig ämneskunskaper – på en 

grundläggande fortsättningsnivå tillägna sig kunskaper inom läraryrket för att 

successivt i utbildningen kunna visa prov på att arbeta självständigt med alla de 

uppgifter som läraryrket omfattar. 

På det här sättet säkerställs att kursernas innehåll överensstämmer med 

examensmålen samt bidrar till progression och måluppfyllelse i utbildningen som 

helhet. 

Kurser, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination som stöder 

kunskapsformer kunskap och förståelse i examensordningen 

Mål KF4 

– 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.  

 

Hur utbildningen som helhet bidrar till utvecklingen av den kunskap och förståelse som 

krävs för att uppnå KF4 
Nedan följer exempel på hur examensmålet behandlas genom kursernas 

lärandemål. De kursiverade aktiva verben signalerar succesivt ökade krav, från 

grundläggande till avancerad nivå (G2-A1) och synliggör därmed progressionen 

genom utbildningen.   
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Tabell 19. exempel på kurser som stöder examensmål kunskapsformer kunskap och förståelse: 

KF4 

Exempel 

på kurser 

Nivå Exempel på lärandemål som svarar upp mot examensmålet 

KF4 

9KP202 G2X - använda läroplansteoretiska begrepp i syfte att resonera kring skol-

systemets organisation och styrning 

- tillämpa kvalitativ textanalys för att granska skolans styrdokument 

avseende värdegrund, mänskliga rättigheter, demokratiska 

värderingar och hållbar utveckling 

9KP101 G2X -  beskriva och jämföra olika teorier om kunskap och lärande 

-  belysa teorier om kunskap och lärande i relation till barn, ungdomar 

och vuxnas lärande och kunskapsutveckling 

9KP304 G2X -  använda centrala teorier, begrepp och modeller inom 

allmändidaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik 

9KPA05 A1X -  analysera och diskutera lärares och elevers sociala samspel i skolan 

med socialpsykologiska begrepp 

9KPA07 A1X - problematisera teoretiska specialpedagogiska perspektiv och 

begrepp, historiskt och internationellt  

-  tillämpa och reflektera kring intervju som metod för datainsamling 

9KPA08 A1X -  kritiskt granska det egna ledarskapet i förhållande till skolans 

ramfaktorer och elevers lärande och kunskapsutveckling med 

observation som metod 

9KPA09 A1X - kritiskt granska ett vetenskapligt arbete inom det ämnesdidaktiska 

bedömningsfältet 

9KPA12  A1X -  kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera 

över egna och andras erfarenheter samt relevanta forsknings- och 

utvärderingsresultat grundade på både kvalitativa och kvantitativa 

metoder för att därigenom bidra till utvecklingen av 

yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, 

ämnesområden och ämnesdidaktik 

-  analysera relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen  

 

Exemplen ovan visar hur examensmålet KF4 behandlas i KPU-utbildningens 

kurser, det vill säga hur programmets kurser stödjer studenterna att utveckla, 

bredda och fördjupa sina kunskaper om vetenskapsteori och kvalitativa och 

kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen. Lärandemålens 

formuleringar visar på vilket sätt kurserna berör samtliga aspekter av 

examensmålet. I tabell 19 visas därmed hur utbildningen i dess helhet, möjliggör 

och bidrar till studenternas utveckling av den kunskap och förståelse som krävs för 

att uppnå skrivningarna i examensmålet. De kursiverade aktiva verben i 

lärandemålen signalerar successivt ökade krav på studenterna likväl som de visar 
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progression från grundläggande fortsättningsnivå till avancerad nivå. Genom 

kursernas innehåll, arbetsformer och examinationer, som är kopplade till 

lärandemålen, får studenterna successivt utveckla kunskap och förståelse i enlighet 

med KF4.  

I tabellen nedan exemplifieras hur examensmålet KF4 behandlas genom några 

specifika lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationsformer.  

Tabell 20. Exempel på hur kursen 9KPA12, Den professionella läraren i en lärande organisation, 

behandlar examensmålet KF4 

Examensmål KF4 

Lärandemål Lärandeaktiviteter Examination 

- kritiskt och 

självständigt tillvarata, 

systematisera och 

reflektera över egna och 

andras erfarenheter samt 

relevanta forsknings- och 

utvärderingsresultat 

grundade på både 

kvalitativa och 

kvantitativa metoder för 

att därigenom bidra till 

utvecklingen av 

yrkesverksamheten och 

kunskapsutvecklingen 

inom ämnen, ämnes-

områden och 

ämnesdidaktik 

- analysera relationen 

mellan vetenskaplig 

grund och beprövad 

erfarenhet och dess 

betydelse för 

yrkesutövningen 

Föreläsning (6):  

- Skolutveckling: Vad? 

Hur? Varför? 

- Utvärdering – Varför? 

och Hur? 

- Teori och metod med 
fokus på lärande utveckling 
i en lärande organisation  
- Aktionsforskning och 
Designstudier 
- Learning Study som metod 
för att utveckla 
undervisning 
- Att bedriva 
utvecklingsarbete: 
möjligheter, problem och 
metoder 
Seminarium (3): 

- Diskussionsseminarium 

om Uppgift 1 

- Workshop: 

Ämnesövergripande 

samverkan 

- Seminarium: 

ämnesdidaktik och 

skolutveckling 

 

Oppositions 

seminarium: 

Framläggning och 

granskning av ett 

skolutvecklingsarbete 

 

Skriftlig tentamen:  

Utvärdering, skriftlig reflektion, 1 

hp, U-VG: Kritiskt granska samt 

reflektera kring utvärderingsarbeten i 

relation till andras erfarenheter och dess 

inverkan på skolutveckling och 

yrkesutövning. 

Seminarium med skriftligt 

underlag, ämnesdidaktik 1 hp, U-G: 

Med stöd i rapporter, utvärderingar och 

forskning samt egen och kollegors 

erfarenhet, beskriver, analyserar och 

reflekterar studenten kring 

utvecklingsbehov inom sitt 

undervisningsområde i skolan. 

Projektarbete inklusive 

seminarium 5,5 hp, U-VG: 

Studenten bearbetar frågeställningar den 

själv formulerat i en projektbeskrivning 

för ett skolutvecklingsprojekt med mål att 

bidra till utveckling av skolpraktiken. 

Studenten identifierar problem, gör ett 

motiverat metod- och teorival, beskriver 

genomförande och analyserar hur 

projektet skulle kunna stärka kvaliteten i 

skolpraktiken samt hur det skulle kunna 

utvärderas. Studenten identifierar och 

motiverar slutligen behov av egen 

kompetensutveckling för att stärka 

yrkesutövningen. 

 

I tabellen ovan visas ett exempel på hur en av kurserna med hjälp av lärandemål, 

lärandeaktiviteter och examinationer svarar mot examensmålet KF4. Dessutom 

visas att det finns en samstämmighet mellan kursens lärandemål, lärandeaktiviteter 

och examination. Föreläsningarna ger en teoretisk grund till kursens centrala delar 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
 

2021-08-26 
DNR LIU-2020-004137 

 
28(62) 

 

 

 
 
 
 
 

 

vilka sedan vidareutvecklas genom olika lärandeaktiviteter. Studenten får träna på 

att utveckla ett kritiskt, självständigt och reflekterande förhållningssätt samt öva sin 

förmåga att förstå och granska tidigare skolutvecklings- och utvärderingsprojekt 

och slutligen skriva ett eget skolutvecklingsprojekt. Kursen bygger vidare på 

samtliga av programmets kurser samt förbereder studenterna för sin 

lärarprofession i vilken de, enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100), förväntas 

”utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i 

syfte att på̊ bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling”. Genom dessa 

lärandeaktiviteter, tillsammans med föreläsningar seminarier och workshops, 

skapas förutsättningar för att studenterna utvecklar kunskap och förståelse för olika 

teorier och metoder för skolutvecklingsprojekt, genomförande samt utvärdering 

vilket de slutligen examineras skriftligt på. 

Utvecklingsområden 

Genomlysningen av måluppfyllelse av examensmålet kunskap och förståelse 4 visar 

att vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt relationen 

mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är väl integrerade i 

utbildningen. Det pågår även ett utvecklingsarbete som innebär att, i form av en 

strimma, synliggöra innehåll och övningar som är kopplat till detta kunskaps-

område. Exempel på lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer som syftar 

till att utveckla vetenskapligt kunnande är i kurs 9KP202 där studenten övar på att 

göra en kvalitativ textanalys. I kurserna 9KPA07 och 9KPA08 övar studenten på att 

göra intervjuer och observationer vars innehåll relateras till specialpedagogiska 

perspektiv respektive ledarskapsteorier. Det som kommer stärkas är den del av 

examensmålet som berör kvantitativa forskningsmetoder. Det kommer ske i kurs 

9KPA09 i form av en föreläsning om denna typ av forskningsmetoder. 

Föreläsningen kopplas till lärandeaktiviteter där studenten tränar att läsa och 

kritiskt granska vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ art som 

behandlar bedömning vilket sedermera studenten examineras i.   

Kurser, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination som stöder 

kunskapsformer färdighet och förmåga i examensordningen 

Mål FF2 

– visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och 

reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forsknings- och 

utvärderingsresultat grundade på både kvalitativa och kvantitativa metoder för att 

därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom 

ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik. 

 

Hur utbildningen som helhet bidrar till utvecklingen av den färdighet och förmåga som 

krävs för att uppnå FF2 
Nedan följer exempel på hur examensmålet behandlas genom kursernas 

lärandemål.  
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Tabell 21. exempel på kurser som stöder kunskapsformer färdighet och förmåga: FF2 

Exempel 

på kurser 

Nivå Exempel på lärandemål som svarar upp mot examensmålet  

 

9KP101 G2X - beskriva och jämföra olika teorier om kunskap och lärande 

- resonera kring kunskapssyn(er) och synen på lärande inom det egna 

ämnet i form av universitetsdisciplin, lärarutbildningsämne 

respektive skolämne  

9KPV01 

VFU1 

G2X - diskutera kunskapssyn och teorier om lärande inom det egna 

ämnesområdet 

9KP304 G2X - diskutera betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för 

den pedagogiska verksamheten  

9KPA05 A1X - analysera och diskutera lärares och elevers sociala samspel i skolan 

med socialpsykologiska teorier och begrepp  

9KPA07 A1X - problematisera hur samverkan med andra kan bidra till att på 

individ-, grupp- och organisationsnivå stödja elevers lärande 

9KPA08 A1X - med observation som metod beskriva och kritiskt granska strategier 

för handledning av elevers lärande och kunskapsutveckling inom det 

egna ämnesområdet  

9KPA09 A1X - utveckla och kritiskt granska redskap för att bedöma, betygssätta och 

kommunicera elevers lärande i enlighet med styrdokument 

9KPA12  A1X - kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera 

över egna och andras erfarenheter samt relevanta forsknings- och 

utvärderingsresultat grundade på både kvalitativa och kvantitativa 

metoder för att därigenom bidra till utvecklingen av 

yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, 

ämnesområden och ämnesdidaktik 

- kritiskt granska och reflektera kring teorier och metoder i 

utvecklingsarbeten och utvärderingar och dess betydelse för 

yrkesverksamheten samt inom ämnen, ämnesområden och 

ämnesdidaktik 

- självständigt utforma och upprätta en plan för ett 

skolutvecklingsprojekt med relevans för skola och vuxenutbildning  

 

Exemplen ovan visar hur examensmålet FF2 behandlas i KPU-utbildningens kurser, 

det vill säga hur programmets kurser stödjer studenterna att visa fördjupad förmåga 

att på ett kritiskt och självständigt sätt tillvarata, systematisera och reflektera över 

egna och andras erfarenheter samt relevanta forsknings- och utvärderingsresultat 

grundade på både kvalitativa och kvantitativa metoder i syfte att bidra till 

utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, 

ämnesområden och ämnesdidaktik. 

Lärandemålens formuleringar visar på vilket sätt kurserna berör samtliga 

aspekter av examensmålet. I tabell 21 visas därmed hur utbildningen i dess helhet, 

möjliggör och bidrar till studenternas utveckling av den färdighet och förmåga som 

krävs för att uppnå skrivningarna i examensmålet. De kursiverade aktiva verben i 
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lärandemålen signalerar successivt ökade krav på studenterna likväl som de visar 

progression från grundläggande fortsättningsnivå till avancerad nivå.  

I tabellen nedan exemplifieras hur examensmålet FF2 behandlas genom några 

specifika lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationsformer.  

Tabell 22. Exempel på hur kursen 9KP101, Kunskap och lärande med fokus på didaktiska 

processer, behandlar examensmål färdighet och förmåga, FF2 

Examensmål FF2 

Lärandemål Lärandeaktiviteter Examination 

- beskriva och jämföra 

olika teorier om 

kunskap och lärande 

- resonera kring 

kunskapssyn(er) och 

synen på lärande inom 

det egna ämnet i form 

av universitetsdisciplin, 

lärarutbildningsämne 

respektive skolämne 

Föreläsning (3):  

- Kunskap om kunskap 

- Perspektiv på lärande 

och lärandeteorier 

Seminarium (2):  

- Diskussion om 

kunskapsteori och 

kunskapsformer 

- Ämnesdidaktiskt 

seminarium om ämnets 

utveckling, syn på 

kunskap och lärande 

och dess förändring 

över tid 

Grupparbete (3):  

- Gruppdiskussion 

analys av 

undervisningssituation 

-Tvärgrupps-

diskussioner analys av 

undervisningssituation 

- Grupparbete och 

redovisning om 

lärandeteorier 

 

Seminarium med skriftligt 

underlag, ämnesdidaktik 1 hp, U-G:  

Studenten beskriver ämnets historia samt 

identifierar och reflekterar kring 

förändringar både i relation till synen på 

kunskap och lärande samt vilka 

kunskapsformer som lyfts fram i dagens 

styrdokument.   

Skriftlig redovisning, 3 hp, U-VG: 

Studenten beskriver och jämför olika 

kunskapsteorier och kunskapsformer 

samt resonerar kring samtidens syn på 

vilken kunskap som anses viktig samt 

söker svar i samhällsutvecklingen.  

Skriftlig tentamen: Hemtentamen, 

3,5 hp, U-VG: 

Studenten beskriver en verklig eller fiktiv 

undervisningssituation som sedan 

analyseras med utgångspunkt i 

kunskapsteori, kunskapsformer och 

lärandeteorier. Dessutom diskuterar 

studenten vad för slags lärande som är 

möjligt samt relaterar det till en 

diskussion om samtida syn på kunskap 

och lärande. 

 

I tabellen ovan visas ett exempel på hur en av kurserna med hjälp av lärandemål, 

lärandeaktiviteter och examinationer svarar mot examensmålet FF2. Dessutom 

visas att det finns en samstämmighet mellan kursens lärandemål, lärandeaktiviteter 

och examination.  

Föreläsningarna ger en teoretisk grund till kursens centrala delar. På kursens 

seminarier får studenten träna på att använda kunskaps- och lärandeteoretiska 

begrepp, förklara dessa samt använda dem i analys och diskussion av 

lärandesituationer. Studenten examineras slutligen i form av seminarium med 

skriftligt underlag, skriftlig redovisning och skriftlig tentamen: Hemtentamen. 

Utvecklingsområden 

Genomlysningen ovan visar att examensmålet färdighet och förmåga 2 bearbetas 
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både inom UK-kurser och VFU-kurser och att de nedbrutna lärandemålen stödjer 

en progression mot examensmålet. En styrka inom programmet är den 

ämnesdidaktiska strimma som återfinns i sex av åtta UK-kurser och som 

exemplifieras ovan. I dessa sex kurser finns lärandemål som explicit riktar sig mot 

kunskapsutveckling inom studentens ämne/ämnen, ämnesområdet samt mot 

ämnesdidaktik och som genom sina lärandeaktiviteter i kurserna bidrar till 

utvecklingen av studentens kommande yrkesverksamhet. De lärare som undervisar 

i dessa kursmoment är ämnesföreträdare som bedriver ämnesdidaktisk forskning 

inom respektive ämne på olika institutioner vid LiU som exempelvis IKOS och MAI. 

Genomgående för lärandeaktiviteter som är kopplade till de ämnesdidaktiska 

lärandemålen är seminarium där studenter med samma 

ämnesinriktning/ämnesområde ges tillfälle att presentera och diskutera innehåll 

samt examineras i form av en skriftlig inlämningsuppgift. I kursutvärderingar 

framkommer att dessa ämnesdidaktiska inslag värderas högt av studenter på 

programmet. För att ytterligare stärka de ämnesdidaktiska momenten ändrades, 

under åren 2017–2019, provkoden för momenten från ”Obligatoriskt moment 0 hp, 

deltagit” till ”Seminarium med skriftligt underlag, ämnesdidaktik, 1 hp U-G”.                

Mål FF5 

-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.  

 

Hur utbildningen som helhet bidrar till utvecklingen av den färdighet och förmåga som 

krävs för att uppnå FF5 
Nedan följer exempel på hur examensmålet behandlas genom kursernas 

lärandemål.  

Tabell 23. exempel på kurser som stöder kunskapsformer färdighet och förmåga: FF5 

Exempel 

på kurser 

Nivå Exempel på lärandemål som svarar upp mot examensmålet  

9KP202 G2X - beskriva och diskutera skolsystemets organisation och styrning, 

allmänt och i det egna ämnet  

9KP101 G2X - jämföra och resonera kring kunskapssyn(er) och synen på lärande 

inom det egna ämnet i form av universitetsdisciplin, 

lärarutbildningsämne respektive skolämne 

9KP304 G2X - analysera och förhålla sig kritisk till läromedel och digitala resurser 

- använda digitala verktyg i pedagogiskt syfte 

- planera och motivera ett undervisningsupplägg utifrån 

styrdokument, didaktiska teorier och metoder samt ämnesdidaktisk 

forskning  

9KPA13 A1X - planera, genomföra och utvärdera undervisning i ett sammanhållet 

ämnesområde i syfte att skapa förutsättningar för samt stimulera 

varje elevs lärande och kunskapsutveckling 
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- använda olika arbetsformer och metoder i undervisningen 

9KPA05 A1X - analysera och diskutera problem och möjligheter med bruket av 

grupparbete som arbetsform i sitt ämne  

- analysera och diskutera konflikter med hjälp av 

konflikthanteringsmodeller 

9KPA07 A1X - diskutera specialpedagogiska förhållningssätt och synsätt i relation 

till didaktiska frågeställningar  

9KPA08 A1X - med observation som metod beskriva och kritiskt granska strategier 

för handledning av elevers lärande och kunskapsutveckling inom det 

egna ämnesområdet  

9KPA09 A1X - använda bedömningsteoretiska begrepp och modeller för att 

analysera kunskapsbedömning 

9KPA15 A1X - motivera egen planering och undervisning med hjälp av 

styrdokument, didaktiska överväganden samt relevanta teoretiska 

perspektiv och begrepp 

- kunna variera undervisningens arbetsformer och metoder, inklusive 

digitala verktyg, med hänsyn till olika elevers behov och didaktiska 

överväganden 

Exemplen ovan visar hur examensmålet FF5 behandlas i KPU-utbildningens kurser, 

det vill säga hur programmets kurser stödjer studenterna att 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.   

Lärandemålens formuleringar visar på vilket sätt kurserna berör samtliga 

aspekter av examensmålet. I tabell 23 visas därmed hur utbildningen i dess helhet, 

möjliggör och bidrar till studenternas utveckling av den färdighet och förmåga som 

krävs för att uppnå skrivningarna i examensmålet. De kursiverade aktiva verben i 

lärandemålen signalerar successivt ökade krav på studenterna likväl som de visar 

progression från grundläggande fortsättningsnivå till avancerad nivå.  

I tabellen nedan exemplifieras hur examensmålet FF5 behandlas genom några 

specifika lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationsformer.  

Tabell 24. Exempel på hur kurs 9KP304, Undervisningens didaktiska processer, behandlar 

examensmål färdighet och förmåga, FF5 

Examensmål FF5 

Lärandemål Lärandeaktiviteter Examination 

- planera och motivera 

ett undervisningsupplägg 

utifrån styrdokument, 

didaktiska teorier och 

metoder samt 

ämnesdidaktisk 

forskning 

Föreläsning (4):  

-Didaktisk teori och praktik 

-Att studera undervisning, 

exemplen språk och NO 

-Att planera, presentera och spara 

som 

Seminarium med 

skriftligt underlag, 

ämnesdidaktik 1 hp, U-

G: granska en lärobok och 

ett digitalt läromedel i det 

egna ämnet 

Skriftlig redovisning, 5,5 

hp, U-VG: beskriva en 
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-Läromedel - från statlig 

granskning till kommersiell 

sponsring 

- Den digitaliserade skolan, 

aktuell forskning och 

utvärderingar 

Seminarium (2):  

-Didaktiska modeller 

-Digitalisering i undervisningen 

-Undervisningsmetoder 

-Läromedel i det egna ämnet  

Workshop (1): 

Digitalisering i undervisningen 

undervisningsplanering. 

Motivera och problematisera 

didaktiska val. Resonera 

utifrån kurslitteraturen. 

Muntlig redovisning, 1 

hp, U-G: Digital 

presentation av 

undervisningsupplägg med 

planeringen från den skriftlig 

examinationen som grund.  

 

Ovan visas ett exempel på hur lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer 

svarar mot examensmålet FF5. Här synliggörs även en samstämmighet mellan 

kursen lärandemål, lärandeaktiviteter och examination. Föreläsningarna ger en 

teoretisk grund i didaktisk teori och praktik, planering av undervisning, 

digitalisering samt granskning av läromedel. Inför seminarierna förbereder sig 

studenten dels genom litteraturläsning, dels genom att förbereda frågor och 

underlag. På seminarierna får studenten, enskilt och tillsammans med andra, öva 

på att diskutera styrkor och svagheter vid val av didaktiska modeller, öva och pröva 

digitala hjälpmedel (workshop) samt diskutera och problematisera undervisningens 

digitalisering. På det ämnesdidaktiska seminariet får studenten öva på att 

presentera en analys av läromedel likväl som diskutera övriga seminariedeltagares 

analyser.        

Genom dessa lärandeaktiviteter, i form av föreläsningar seminarier och 

workshops, skapas förutsättningar för att studenten, självständigt och tillsammans 

med andra, utvecklar färdighet och förmåga att planera, genomföra, utvärdera och 

utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på 

bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling, vilket de slutligen 

examineras på i både skriftlig och muntlig form. 

Utvecklingsområden 

Genomlysningen ovan visar att examensmålet färdighet och förmåga 5 bearbetas 

både inom UK-kurser och VFU-kurser och att strukturen stödjer en progression 

mot examensmålet. Här synliggörs en styrka i programmet i hur UK-kurser 

förbereder inför VFU-kurser och hur det arbetsplatsförlagda lärandet tas tillvara i 

efterföljande kurser. VFU-delen utgör en viktig del i programmet för att utveckla 

studentens förmågor i allmänhet och i synnerhet till detta examensmål.   



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
 

2021-08-26 
DNR LIU-2020-004137 

 
34(62) 

 

 

 
 
 
 
 

 

Kurser, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination som stöder 

kunskapsformer värderingsförmåga och förhållningssätt  

Mål VF3 

-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. 

 

Hur utbildningen som helhet bidrar till utvecklingen av den värderingsförmåga och 

förhållningssätt som krävs för att uppnå VF3 

Nedan följer exempel på hur examensmålet behandlas genom kursernas 

lärandemål.  

Tabell 25. exempel på kurser som stöder kunskapsformer värderingsförmåga och 

förhållningssätt: VF3 

Exempel 

på kurser 

Nivå Exempel på lärandemål som svarar upp mot examensmålet  

 

9KP202 G2X - tillämpa kvalitativ textanalys för att granska skolans styrdokument 

avseende värdegrund, mänskliga rättigheter, demokratiska 

värderingar och hållbar utveckling.  

- resonera kring skolans värdegrund i relation till lärares arbete i 

skolan och elevers förutsättningar för lärande 

9KP101 G2X - diskutera förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling ur ett 

jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv 

9KP304 G2X - diskutera betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för 

den pedagogiska verksamheten 

9KPA05 A1X - analysera och diskutera jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i 

den pedagogiska verksamheten 

9KPA07 A1X - analysera internationella, nationella och lokala styrdokument med 

avseende på specialpedagogisk verksamhet och mänskliga rättigheter 

9KPA08 A1X - kritiskt granska det egna ledarskapet i förhållande till skolans 

ramfaktorer och elevers lärande och kunskapsutveckling 

9KPA14 A1X - kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de 

mänskliga rättigheterna, de grundläggande demokratiska 

värderingarna och ett samhälle för hållbar utveckling  

 

Exemplen ovan visar hur examensmålet VF3 behandlas i KPU-utbildningens 

kurser, det vill säga hur programmets kurser stödjer studenterna att visa förmåga 

att i sitt pedagogiska arbete 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. 
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Lärandemålens formuleringar visar på vilket sätt kurserna berör samtliga aspekter 

av examensmålet. I tabell 25 visas därmed hur utbildningen i dess helhet, möjliggör 

och bidrar till studenternas utveckling av den färdighet och förmåga som krävs för 

att uppnå skrivningarna i examensmålet. De kursiverade aktiva verben i 

lärandemålen signalerar successivt ökade krav på studenterna likväl som de visar 

progression från grundläggande fortsättningsnivå till avancerad nivå.  

I tabellen nedan exemplifieras hur examensmålet VF3 behandlas genom några 

specifika lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationsformer.   

Tabell 26. Exempel på hur kurs 9KP202, Skolans samhällsuppdrag och organisation, behandlar 

examensmål värderingsförmåga och förhållningssätt, VF3 

Examensmål FF5 

Lärandemål Lärandeaktiviteter Examination 

- tillämpa kvalitativ 

textanalys för att 

granska skolans 

styrdokument 

avseende 

värdegrund, 

mänskliga 

rättigheter, 

demokratiska 

värderingar och 

hållbar utveckling.  

-resonera kring 

skolans värdegrund 

i relation till lärares 

arbete i skolan och 

elevers 

förutsättningar för 

lärande 

Föreläsning (5):  

-Skolans styrning och 

organisation  

-Skolans demokratisering 

och värdegrund 

-Skolans juridiska 

regelverk 

-Styrdokumenten ur ett 

praktikerperspektiv, 

-Dokumentanalys 

Seminarium (4): 

-Ämnesdidaktiskt 

perspektiv på 

styrdokumenten 

-Dokumentanalys av 

hållbar utveckling i 

styrdokumenten 

-Styrdokumenten ur ett 

praktikerperspektiv  

-Skolans värdegrund i 

praktiken: Etiska 

dilemman  

Seminarium med skriftligt 

underlag, ämnesdidaktik, 1 hp, U-

G: Beskriva och granska innehållet i 

kursplan och ämnesplan i det egna 

ämnet. 

Obligatoriskt moment, Seminarium 

juridik, 0 hp, D: Analysera och 

diskutera juridiska dilemman 

Skriftlig tentamen, Hemtentamen, 

6,5 hp, U-VG: Del 1: Beskriva och 

resonera kring historiska strukturer i 

skolan Del 2: Beskriva skolans 

styrdokument och dess syfte samt 

Resonera över ramfaktorer och frirum. 

Del 3: Tillämpa dokumentanalys om hur 

begreppen värdegrund, mänskliga 

rättigheter, demokratiska värderingar 

och hållbar utveckling de används i 

styrdokumenten. Del 4: Analysera och 

resonera kring etiska dilemman.  

 

I utbildningens inledande kurs ger föreläsningar om skolans styrning, organisering, 

demokratisering, värdegrund och skolans juridiska regelverk en grund för 

kontextualisering av skolan i samhället och vice versa. Föreläsningen om 

dokumentanalys ger studenterna en teoretisk grund i läroplansteori och kvalitativ 

textanalys medan föreläsningen om styrdokument ur ett praktikerperspektiv ger en 

inblick i hur lärare arbetar med ämnes- och kursplanering i skolan. Inför 

seminarierna förbereder sig studenten dels genom litteraturläsning, dels genom att 

förbereda analyser och presentationer. På seminarierna får studenten öva på att 

beskriva och granska innehållet i kursplan och ämnesplan i det egna ämnet samt i 

grupp diskutera detta innehåll. Studenten får även öva och pröva på att tillämpa 
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kvalitativ textanalys av delar av styrdokumenten i syfte att utveckla förståelse för 

den värdegrund som skolan vilar på (vid seminariet fokus på hållbar utveckling). 

Skolans värdegrund behandlas vid ytterligare ett seminarium där studenten får öva 

på att analysera etiska dilemman samt träna att i grupp resonera om dessa. I kursen 

ges även ett metodikseminarium där studenterna i grupp får öva på att resonera 

kring hur autentiska kurs-/ämnesplaner är förankrade i skolans 

värdegrundsuppdrag.            

Genom dessa lärandeaktiviteter, i form av föreläsningar och seminarier, skapas 

förutsättningar för att studenten kan 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 vilket de slutligen examineras 

på i både skriftlig och muntlig form. 

Utvecklingsområden 

Genomlysning av måluppfyllelse, då i relation till värderingsförmåga och 

förhållningsätt 3 visar att inslag som behandlar Barnkonventionen och barns 

rättigheter är i behov av att stärkas. Detta går i linje med det nya examensmålet om 

identitet, sexualitet och relationer som kommer implementeras i KPU för de 

studenter som påbörjar utbildningen ht-21. Det kommer stärkas i kurs 9KP202 i 

form av ny kurslitteratur som behandlar barns rättigheter samt seminarie- 

behandling och examination av etiska dilemman som tydligare inkluderar barns 

rättigheter.      

Vid genomlysningen av programmet när det gäller tydliggörande av 

sammanlänkningen mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och 

examination framkommer ett utvecklingsområde som omfattar att tydliggöra 

kopplingen av kursernas innehåll i relation till examensmålen. Här kan den 

målmatris som skapats inför arbete med denna kvalitetssäkringsrapport användas. 

Vid kursintroduktion/i studiehandledning kan undervisande lärare synliggöra 

examensmålen och dess sammanlänkning med lärandemål samt innehåll i kursens 

lärandeaktiviteter och examinationer.        

Utformning och genomförande  
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) till ämneslärare i åk 7–9 eller 

ämneslärare i gymnasieskolan är en akademisk yrkesutbildning. Den ges som hel- 

och halvfartsutbildning vid LiU. Utbildningen är organiserad dels i form av 

nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kurser förekommer 

lärandeaktiviteter såsom föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbeten, 

workshops och självständiga studier. Syftet med utbildningen är att komplettera 

studentens sedan tidigare tillägnade ämneskunskaper med kurser inom den 

utbildningsvetenskapliga kärnan (UK) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

med målet att studenten självständigt ska kunna arbeta som behörig ämneslärare i 

den verksamhet utbildningen avser.  
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Pedagogiska utgångspunkter 

Den övergripande pedagogiska principen vid utformandet av KPU är att 

utbildningen vilar på vetenskaplig grund och att den kunskap och de färdigheter 

studenten dels har med sig från tidigare studier och arbetsliv, dels tillgodogör sig i 

utbildningen, ska ligga till grund för utvecklandet av beprövad erfarenhet i det 

vardagliga arbete som lärare.  

Tillvaratagande av studenters professionserfarenheter 

Studenterna på KPU har tidigare erfarenhet av både högskolestudier och yrkeslivet. 

Studenterna läser vissa kurser eller delar av kurser tillsammans med VAL- och 

ULV-studenter (Vidareutbildning av lärare och Utländska lärares vidareutbildning) 

som har erfarenhet av att arbeta som lärare. ULV-studenterna har även erfarenhet 

av att både studera och arbeta som lärare i andra länder än Sverige. Utifrån denna 

bakgrund är en (vuxen)pedagogisk princip att studenternas tidigare erfarenheter är 

en tillgång i utbildningen som kan användas i lärandeaktiviteter. I diskussioner på 

seminarier bidrar erfarenhetsutbyten studenter emellan till att tidigare kunskap och 

erfarenheter samt ny kunskap i form av innehållet i kurslitteraturen prövas, 

utmanas, omprövas och transformeras. Att genom kurslitteratur samt 

seminariediskussioner foga in en delvis ny och/eller utvidgad syn till tidigare 

kunskap och erfarenhet möjliggör dels en aktiv roll från studentens sida, dels en 

perspektivtransformation.  

Integration mellan utbildningens olika delar 

Ytterligare en pedagogisk utgångspunkt är att skapa integration mellan 

utbildningens olika delar. I utbildningens ämnesdidaktiska strimma bestående av 

seminarium med ämnesdidaktisk inriktning relateras studenternas tidigare 

ämneskunskaper till skolämnen. Det ämnesdidaktiska inslaget består av ett 

seminarium och en kursuppgift som är examinerande. Innehållet i de 

ämnesdidaktiska lärandeaktiviteterna knyter an till kursernas innehåll. Inför dessa 

seminarier ombeds studenten i förväg delge eget underlag samt förbereda 

återkoppling på andra studenters underlag.  

Efter detta tillfälle examineras studenten i skriftlig form. Ett exempel på en 

ämnesdidaktisk lärandeaktivitet kopplad till samhällsvetenskapliga ämnen är i kurs 

9KP101, vars fokus är kunskaps- och lärandeteorier. Där beskriver studenten sitt 

ämnes historia som skolämne, lärarutbildningsämne och som akademisk disciplin 

samt beskriver hur ämnet förändrats över tid. Dessutom diskuterar studenten hur 

förändringar i synen på kunskap kan ha påverkat innehållet i nuvarande ämnes- 

och kursplaner i skolan. Genom att, på det här sättet, utgå från studentens tidigare 

ämneskunskaper, relatera dessa till kurslitteratur samt skolans styrdokument 

skapas möjlighet till perspektivtransformation som utvecklas både i 

gruppdiskussioner studenterna mellan samt genom enskild examination.  
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Tydlig professionsanknytning    

Den kompletterande pedagogiska utbildningen har en tydlig koppling till 

lärarpraktiken. Denna koppling tydliggörs både i UK-kurser och i VFU-kurser samt 

i progressionen mellan dessa kurser. Ett exempel på detta är hur studenterna i 

9KP202, i form av en webbföreläsning och arbetsseminarium om läroplansteori, 

både övar på att använda och examineras på läroplansteoretiska begrepp. I 

efterföljande VFU-kurs ska dessutom läroplansteoretiska begrepp användas och 

prövas i kommunikation med handledare för att resonera kring lärares arbete. 

Genom att i den föregående UK-kursen tydliggöra användningen och progressionen 

mellan kursernas lärandemål samt bedömningen av desamma, motiveras 

studenterna till att aktivt ta del i sin egen lärprocess likväl som på vilka grunder de 

examineras. 

Studentaktiva lärandeformer och tydliga krav 

Då KPU är en distansutbildning med campusträffar samt ges både på hel- och 

halvfart, så förutsätts studenten, mellan campusträffarna, ta en aktiv roll i sin egen 

lärprocess vad gäller planering av sina studier. Varje kurs har ett Lisamrum i vilket 

studenterna uppmanas vara aktiva med att dels ta del av information och 

dokument, dels diskutera studenter emellan. Den variation av lärandeaktiviteter 

som används i programmets kurser (föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, 

grupparbeten, workshops och självständiga studier) stödjer och förutsätter 

studentaktivitet. Precis som skrivits ovan så förstås studentens aktiva deltagande 

vid diskussioner och reflektioner på seminarier och workshops som en del i 

kunskapandet. I dessa sammanhang tar studenten en aktiv roll både i sin egen 

lärprocess likväl som i gruppens.  

Arbetet med att tydliggöra vilka krav som ställs i kurser på studenterna i deras 

eget aktiva lärande sker på flera sätt. Kursplaner med dess lärandemål och typ av 

examination finns tillgängligt på LiUs hemsida. Kraven tydliggörs i kursernas 

studiehandledningar där det i kursöversikter framkommer vilka lärandeaktiviteter 

som dels sker på campusträffarna, dels vilka aktiviteter studenten förväntas göra 

mellan dessa träffar. I kursernas studiehandledningar finns ett 

bedömningsunderlag där kraven för respektive betyg tydliggörs. Studenterna 

informeras dessutom muntligt vid kursstart.  

Vid programstart tydliggörs även vilka krav som ställs på akademiskt skrivande. 

Det sker dels i studiehandledningarna, dels genom föreläsningar i programmets 

inledande kurs. Studenterna informeras om Språkverkstaden på LiU och på vilka 

sätt den fungerar som en resurs genom erbjudanden om språkutvecklande insatser. 

Ett exempel på hur det inom programmet tydliggörs vilka krav som ställs på 

studenterna i deras eget aktiva lärande sker i programmets inledande kurs, 

9KP202. I den examineras de studenter, vars uppgifter inte vid första inlämningen 

når en godkäntnivå, först efter att de getts möjlighet till formativ återkoppling på 

kursuppgifter, båda vad gäller innehåll och språk. Ytterligare ett exempel på 

tydliggörande av krav på aktivitet av studentens eget lärande är i kurs 9KPA14, 
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VFU-kurs 3. I denna kurs planeras innehållet i VFU: n tillsammans med 

handledaren. Studenten och handledaren har även pedagogiska samtal kring 

undervisningen samt utvärderar densamma. Studenten examineras genom en 

portfolieuppgift vars syfte är att utveckla studentens förmåga att iaktta, beskriva 

och reflektera kring den pedagogiska praktiken och sin egen undervisning.    

Utbildningsspecifika resurser, infrastruktur och lärmiljöer 

Den utbildningsspecifika infrastrukturen för utbildningen är följande: Den 

kompletterande pedagogiska utbildningen leds av en programansvarig 

utbildningsledare. Inom utbildningen finns även resurser såsom koordinator, 

studie- och yrkesvägledare, program- och kursadministratör, VFU-samordnare 

samt kursmentor. Flera av kursens lärare arbetar i mer än en kurs inom 

programmet vilket bidrar till kontinuitet för studenterna. De ämnesdidaktiker som 

undervisar på de ämnesdidaktiska seminarierna deltar i flertalet kurser samt håller 

föreläsningar.  Sex gånger per år genomförs KPU-råd, dessutom finns ett digitalt 

”lärarrum” i Lisam för alla verksamma inom utbildningen.  

Tydlig och lättillgänglig information till studenterna  

Inför programstart skickas välkomstbrev ut med information om programmet. Inför 

varje kursstart finns studiehandledning, litteraturlista med mera tillgängligt på 

liu.se/studieinfo. Samtliga kurser i programmet använder den digitala lärmiljön 

Lisam.  I vissa kurser finns inspelade kursintroduktioner som studenterna kan ta 

del av både inför kursstart och under kursens gång.  

Stöd för akademisk svenska i tal och skrift 

En viktig resurs inom KPU är Språkverkstaden vid LiU som är öppen för alla 

studenter som vill ha hjälp med muntlig eller skriftlig framställning på svenska eller 

engelska. Samarbetet mellan KPU och Språkverkstaden har pågått sedan 

programmet startade och är i ständig utveckling. Samarbetet är viktigt då en 

särskild utmaning inom programmet är att en växande andel studenter, ur 

språkutvecklingssynpunkt, bott i Sverige en kort tid. I syfte att möjliggöra för 

studenter att slutföra utbildningen i utsatt tid skapas lärmiljöer som gynnar språk-, 

och därmed även kunskaps- 

utveckling.  

     Programmets inledande kurs innehåller därför föreläsningar om akademiskt 

skrivande där fokus är den utbildningsvetenskapliga skrivgenren samt läs- och 

skrivstrategier. Kursen erbjuder även workshops i vilka undervisande lärare i 

kursen och lärare från Språkverkstaden samarbetar kring kontextualisering av 

innehåll samt begreppsanvändning i relation till kurslitteratur och studentens egna 

texter. Studenterna erbjuds dessutom individuell återkoppling på sina texter under 

programmets gång. Ytterligare exempel på lärmiljöer innehållande språkstöttande 

strategier är i kurs 9KPA07 där lärare skrivit begreppslista på studenters 

modersmål i syfte att studenterna ska kunna utnyttja sina förkunskaper och 

utveckla dessa i relation till svenska språket och till svensk kontext.  
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Analys av nyckeltal gällande genomströmning 

KPU är organiserad på ett sätt som möjliggör för studenten att få stöd för sitt 

lärande och genomföra utbildningen på utsatt tid. I enlighet med LiUs och SUVs 

riktlinjer ges flera möjligheter till examination och omexamination vilket verkar för 

att kurser kan tas igen utan alltför stora dröjsmål. På liu.se/studieinfo, i 

studiehandledningar och vid kursintroduktioner kommuniceras de examinerande 

moment som ingår i kurserna. På kursintroduktioner kommuniceras även de 

studiestöttande insatser, såsom Språkverkstaden, som är möjliga att få vid sidan av 

kursens ordinarie lärandeaktiviteter. Studenter med funktionshinder har, efter 

individuellt beslut av LiUs koordinator för funktionshinder, bland annat rätt att få 

anpassad examination och, där examinationsformer medger detta, möjlighet till 

alternativ examinationsform. Programmets studievägledare erbjuder alla studenter 

möjlighet att i samtal diskutera studiesituation och framtida yrkesroll. Individuella 

studiegångar beslutas och tillgodoräknanden och valideringar görs av 

studievägledare i samråd med PUL.  

För att skapa förutsättningar för studenterna på utbildningen (särskilt de som 

studerar på halvfart, arbetar parallellt och reser till Campus) kommuniceras datum 

för campusdagar i god tid. Tider och lokaler finns tillgängliga i det elektroniska 

schemasystemet TimeEdit. Studiehandledningar och litteraturlistor läggs upp i god 

tid på liu.se/studieinfo. Utbildningens VFU-perioder beskrivs i guider som årligen 

uppdateras och som riktas specifikt till grupper med studenter, handledare, 

kursansvariga, kursmentor och kommunernas samordnare. Vid behov av stöd och 

frågor finns ett VFU-team som studenterna kan vända sig till. Studenter som inte 

blir godkända på VFU-kurs får erbjudande om upprättande av en handlingsplan 

som utformas i samråd mellan studenten och kursansvarig. En fungerande 

stödstruktur kring VFU bidrar till goda förutsättningar för studenten att slutföra 

utbildningen inom planerad studietid.  

De konkreta åtgärder som vidtas för att öka genomströmningen och minska 

avhopp är följande: När studenter indikerar viljan att ta studieuppehåll eller avbryta 

studierna tar SYV kontakt och diskuterar eventuella lösningar såsom exempelvis 

individuell studiegång. Men det är studenten som bestämmer hur hen vill göra. 

Oftast är skälen till avhopp kopplade till sjukdomsfall eller relaterade till arbets- och 

familjesituationen; det kan exempelvis vara svårt för studenten att arbeta 100% på 

den ordinarie arbetsplatsen och samtidigt studera 50%. I sådana fall väljer 

studenten försörjning framför studier och gör ett avbrott. Denna situation är en 

förklaring till varför de studenter som studerar på halvfart i lägre utsträckning än 

studenter på helfart tar examen inom planerad tid. Eftersom studenter på KPU 

generellt har långa akademiska utbildningar sedan tidigare är möjligheten till 

studiemedel mycket begränsade. Därför har det inom KPU skapats en flexibilitet 

mellan studier på hel- och halvfart där studenter, efter två års studier på halvfart, 

kan växla över till studier på helfart (givet att studenten klarar en finansiering av 

heltidsstudier). En sådan växling förkortar tiden för studierna med ett år.  
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Utvecklingsområden 

Som beskrivits ovan har studenterna på KPU tidigare erfarenheter av både 

högskolestudier och av yrkeslivet när de påbörjar sin utbildning. En del av 

studenterna har dessutom arbetat en tid som lärare medan andra saknar den 

erfarenheten. Eftersom andelen studenter utan tidigare lärarerfarenhet ökar har 

kursansvariga i den inledande kursen utökat innehållet med ett seminarium som är 

en kort introduktion till läraryrket. Under seminariet presenteras bland annat 

skolans regelverk och Skolverket. Det finns anledning att fundera över om denna 

introduktion ska utökas vilket kan motiveras utifrån att KPU i stora delar samläser 

med VAL- och ULV-studenter som ofta har lång erfarenhet av läraryrket vilket 

ibland medför att dessa studenter tar mer plats i diskussioner på bekostnad av de 

utan erfarenhet. Genom en utökning av denna introduktion till läraryrket skulle 

möjligheten öka att skapa ett mer inkluderande klimat där studenter ges utrymme 

att växla mellan ett inifrån- och ett utifrånperspektiv likväl som växla mellan 

vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet samt i dialog och självreflektion 

utveckla sitt vetande och kunnande. 

Som skrivits inledningsvis i rapporten så återfinns KPU-studenter inom ett stort 

geografiskt område. Studentgruppen består av vuxna studenter som i hög 

utsträckning är etablerade på sina orter vad gäller familj och arbete. Utbildningens 

form som är distansutbildning med campusträffar är utarbetad för att möjliggöra 

för denna kategori av studenter att yrkesväxla. Ändå beskriver studenter svårigheter 

att närvara vid campusträffarna. I kursvärderingar efterfrågar därför studenter fler 

digitala undervisningsmoment. Efter omställningen till distansläge under pandemin 

har närvaron på campusdagar ökat.  Ett utvecklingsområde är därför att ta tillvara 

lärares och studenters erfarenheter av distansundervisning under pandemin (vt-20-

vt-21). Det skulle kunna innefatta kompetensutveckling inom lärarlaget i form av 

diskussioner kring kunskapsläge rörande distansundervisning, egna erfarenheter 

samt sprida goda exempel. Detta utvecklingsområde skulle även, genom högre 

studentnärvaro, kunna bidra positivt till måluppfyllelse och genomströmning vilket 

gagnar avnämare och samhället i stort i form av fler behöriga lärare.   

Forskningsanknytning  
Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) är den institution på LiU 

som har i uppdrag att bedriva KPU. På IBL finns flera vetenskapliga miljöer som 

har hög relevans för utbildningen. Inom avdelningen Pedagogik och didaktik (PeDi) 

och avdelningen för vuxnas lärare (PVL) bedrivs forskning om mobbning, 

konflikthantering, sociala processer, specialpedagogik, barns och vuxnas lärande, 

skolsystemens organisering och marknadisering, betyg och bedömning samt lärares 

arbete och ledarskap i klassrummet. Ytterligare en forskningsmiljö som har 

relevans för KPU är Institutionen för Tema där det bedrivs tvärvetenskaplig 

forskning kring genus, jämställdhet, jämlikhet, identitet, sexualitet och etnicitet.  
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Vetenskapliga och professionsinriktade miljöer med relevans för KPU 

För att säkerställa en vetenskaplig och professionsinriktad miljö i relation till 

respektive ämne studenterna blir behöriga inom, samarbetar KPU med flera 

institutioner och avdelningar. På IBL:s avdelning för Lärande, estetik och 

naturvetenskap (LEN) finns en ämnesdidaktisk forskningsmiljö med inriktning mot 

teknik och naturvetenskap. På Matematiska institutionen (MAI) vid LiU bedrivs 

matematikdidaktisk forskning och inom Institutionen för kultur och samhälle 

(IKOS) bedrivs ämnesdidaktisk forskning inom samhällsvetenskapliga ämnen, 

inom pedagogiskt arbete med inriktning litteratur och svenska språket samt inom 

estetiska ämnen.  

Vid LiU finns således flera forskningsmiljöer som bidrar med relevant 

kompetens och som är framgångsrika vad gäller att erhålla externa bidrag och 

publiceringar inom det utbildningsvetenskapliga området. 

Samband mellan utbildning och forskning  

Följande tabell exemplifierar hur utbildningens kurser är förankrade i både 

forskningsområden och forskningsprojekt vid institutionerna vilket skapar 

förutsättningar för ett nära samband mellan forskning och utbildning. 

Tabell 27. Exempel på forskningsområden/forskningsprojekt som har relevans inom KPU 

UK Exempel på forskningsområden/forskningsprojekt 

9KP202 Utbildningspolitisk styrning, läroplansteoretisk forskning (IBL)  

Utbildningshistorisk forskning (IBL) 

Skolvalets genomförande och konsekvenser (IBL, IKOS) 

Organisations- och professionsetik (IBL) 

Historiska, filosofiska och kulturella perspektiv på naturvetenskap och teknik 

(IBL) 

Svenskämnets och litteraturundervisningens historia (IKOS) 

9KP101 Praktiknära forskning om undervisning och lärande (IBL) 

Kunskapsbegrepp i skola och forskning om lärande (IBL) 

Skolans regelverk kring genus, sexualitet, jämställdhet och jämlikhet (TEMA) 

Migration, lärande och social inkludering (IBL)  

9KP304 Läromedelsanvändning i gymnasieskolan (IKOS) 

Svenskämnets och de moderna språkens didaktik (IKOS)  

Elevers utvecklande av matematikkunnande (IBL/Lkpgs och Nkpgs kommun) 

Utomhuspedagogik (IBL)  

Digitala verktyg och digitaliseringens effekter inom naturvetenskap och teknik 

(IBL) 

Mediebruk i grundskolans och gymnasiets litteraturundervisning i nu- och dåtid 

(IKOS) 

9KPA05 Skolans regelverk kring genus, sexualitet, jämställdhet och jämlikhet (TEMA) 

Normkritik och likabehandling kopplat till värdegrund och sociala relationer (IBL) 

Studiemotivation i relation till etnicitet och klass (IBL) 

Konflikter och konflikthantering (IBL) 

Skolmobbning i relation till sociala, institutionella, kulturella och historiska 

sammanhang (IBL) 
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9KPA07 Utvecklingssamtal, barn i utsatta situationer (IBL) 

Forskning om skolors elevhälsa (IBL) 

Social utsatthet och barns och ungas skolgång (IBL) 

Elevassistenters arbete för elever i behov av särskilt stöd (IBL) 

9KPA08 Ledarskap i klassrummet (IBL) 

Simulerade provokationer – lärarstudenters strategier för och utveckling av 

ledarskap (IBL/IDA) 

9KPA09 Återkoppling i samhällskunskap i analog och digital kontext (IBL)  

Bedömningsinstrument inom samhällsvetenskapliga ämnen (IBL)  

Lärares sambedömning ur ett professionsperspektiv (IBL).  

Lärares uppfattningar om bedömning av teknisk kunskap (IBL) 

9KPA12 Undervisningsutveckling med Learning Studies, Interventionsstudier (IBL) 

Professionsidentitet (IBL)  

 

Ett exempel på samband mellan utbildning och forskning är hämtat från kursen 

”Att leda och handleda didaktiska processer”, 9KPA08, vars innehåll är kopplat till 

ett forskningsprojekt om simulering av lärares ledarskap i klassrummet. Med hjälp 

av simuleringsövningar får studenterna möjlighet att träna och utveckla sina 

förmågor och strategier i att leda elevers lärande. Övningarna fungerar även som en 

förberedelse inför studenternas VFU. Kursansvarig för 9KPA08 medverkar och 

leder forskning om simulering av ledarskap i klassrummet och didaktiskt 

klassrumsledarskap. Ytterligare ett exempel är kurs 9KPA12, ”Den professionella 

läraren i en lärande organisation”, där kursansvarig, lärare och föreläsare har 

erfarenhet av, forskar/har forskat om utvecklingsarbete både ur ett organisations-, 

praxisnära- och ämnesdidaktiskt perspektiv. Dessutom har tre av föreläsarna 

bidragit med moduler i Skolverkets satsning ”Läslyftet” med utvecklingsarbete inom 

området läs- och skrivutveckling. På det här sättet knyts ett tydligt samband mellan 

forskning och undervisning inom KPU. 

Det finns även ett tydligt samband mellan utbildning och forskning vid LiU när 

det gäller utbildningens ämnesdidaktiska inslag. Inom teknikens och 

naturvetenskapens didaktik (TekNaD) pågår forskning om historiska, filosofiska 

och kulturella perspektiv på naturvetenskap och teknik vilket svarar mot det 

ämnesdidaktiska lärandemålet i utbildningens inledande kurs. Inom samma 

forskningsmiljö pågår även forskning om digitala verktyg och digitaliseringens 

effekter inom naturvetenskap och teknik vilket möter det ämnesdidaktiska målet i 

kurs 9KP304, ”Undervisningens didaktiska processer”. Ytterligare exempel på 

samband mellan utbildningens innehåll och ämnesdidaktisk forskning är 

forskningsmiljön inom pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och 

litteraturdidaktik. Inom denna miljö pågår forskning på svenskämnets och 

litteraturundervisningens historia samt på mediebruk i grundskolans och 

gymnasiets litteraturundervisning i nu- och dåtid vilket, i likhet med forskningen på 

TekNaD, svarar mot innehållet i ovan nämnda kurser.   

Forskningsanknytning sker genom att kursansvariga och undervisande lärare 

förenar rollerna som forskare och undervisande lärare vilket har belysts i exemplen 

ovan. Lärarna inom KPU tar del av nationell och internationell forskning och ett 
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centralt arbete i all kursutveckling är att säkerställa att kurslitteraturen är aktuell 

och relevant. Lärarnas och forskarnas publikationer används som kurslitteratur då 

det är möjligt och lämpligt. Doktorander och nyblivna doktorer bidrar till att 

inslagen av ny forskning ökar, och forskarutbildningen bidrar på många sätt till en 

vital forskningsmiljö. Därmed finns en tydlig forskningsöverbyggnad i relation till 

utbildningens examensmål. Inom institutionerna finns även forskningsseminarier 

som lärarna deltar i där pågående forskning samt aktuell forskning, både inom LiU 

och från andra lärosäten, presenteras och diskuteras.     

Undervisningen bedrivs företrädesvis av disputerade lärare (62%) varav flera har 

en stor del av sin undervisning inom programmet och även bedriver egen forskning 

med relevans för utbildningens examensmål. Dessutom har många lärare en 

grundläggande pedagogisk utbildning samt en professionsutbildning som 

säkerställer kvaliteten i den akademiska yrkesutbildningen. Det är med andra ord 

inte ovanligt att en och samma lärare är legitimerad ämneslärare, besitter 

yrkeserfarenhet från grundskolan/gymnasieskolan och dessutom är forskarutbildad 

och har erfarenhet av för utbildningen relevant forskning.  

Vetenskapligt förhållningssätt i utbildningen 

Undervisningen i KPU ska bygga på såväl vetenskaplig kunskap som beprövad 

yrkeserfarenhet. Den forskning som lärare bedriver/bedrivit har en tydlig 

förankring till skolverksamheten då den berör elevers förutsättningar för lärande, 

lärares arbete och skolan som institution och plats för lärandeaktiviteter. Flera av 

lärarna har därtill en tydlig ämnesdidaktisk inriktning i sin forskning.  

Utbildningen är utformad så att KPU-studenterna succesivt ska tillägna sig ett 

vetenskapligt förhållningssätt. Ett exempel på detta, utifrån tabell 27 ovan är i kurs 

9KP202, ”Skolans samhällsuppdrag och organisation” där en av kursens lärare 

använder läroplansteori i sin forskning. Under kursens gång introduceras 

studenterna i läroplansteori, tar del av litteratur skriven ur ett läroplansteoretiskt 

perspektiv samt genomför en analys av styrdokument där läroplansteoretiska 

begrepp används. Under efterföljande VFU ska studenten öva på att använda 

läroplansteoretiska begrepp i kommunikation med handledare i syfte utveckla 

förmåga att förstå samband mellan forskning, beprövad erfarenhet och utbildning. 

Ytterligare ett exempel är i 9KPA12, ”Den professionella läraren i en lärande 

organisation” där en av lärarna forskar om Learning studies. I kursen får 

studenterna, både genom föreläsning och läsning av vetenskapliga artiklar, lära sig 

om hur Learning studies kan användas för att utveckla planering, genomförande 

och utvärdering av undervisning.         

Att utbildningens kurser är förankrade i relevanta forskningsprojekt vid LiU 

medför att KPU-studenterna möter lärare som utmanar dem med frågeställningar 

och litteraturstudier inom aktuell forskning samt presenterar forskningsresultat och 

ger inblick i olika forskningsansatser och metoder (läroplansteori, socialpsykologi, 

intervju, observation, textanalys). Studenterna tillägnar sig ett vetenskapligt 

förhållningssätt genom arbetsuppgifter, lärandeaktiviteter och examinerande 
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moment med succesivt ökande krav. I utbildningens inledande kurs introduceras 

dessutom de studerande i vetenskapligt skrivande. Det sker genom föreläsningar 

och litteratur om akademiskt skrivande, genom instruktioner och 

bedömningskriterier för kursuppgifter samt återkoppling på genomförda 

kursuppgifter. Sammantaget borgar ovanstående för att det finns en för 

utbildningen vetenskaplig och professionsinriktad miljö och ett nära samband 

mellan forskning och utbildning.   

Utvecklingsområden  

IBL har en stark forskningsmiljö med lärare som förmedlar sin forskning i 

undervisningen vilket borgar för såväl en god vetenskaplig miljö som ett nära 

samband mellan forskning och utbildning. För att säkerställa att innehållet i 

utbildningen motsvarar examensmålet om vetenskapsteori och forskningsmetoder 

(KF2) har en inventering av teori- och metodinslag i utbildningen genomförts. Den 

resulterade i att studenterna nu får öva och pröva flera metoder för empiriska 

studier, såsom intervju och observation. Ett utvecklingsområde är dock att stärka de 

kvantitativa inslagen i utbildningen i enlighet med som beskrivits på sidan 28 i 

denna rapport.  

Lärarkompetens  
Allt som allt, hade 46 lärare/forskare/externa föreläsare uppdrag inom KPU under 

HT-19 och VT-20. Nedan redovisas en förteckning över de lärare som utgör kärnan 

i utbildningen då de undervisar i minst två av utbildningens kurser.  

Tabell 28. Förteckning över lärare medverkande i KPU läsår HT-19-VT-20 

Namn Anställning Akademisk 
grad  

Institution  Omfattning  
(del av heltid) 

Agneta Grönlund Universitetslektor Fil dr.  IBL 63% 

Anna Lundberg Universitetslektor Fil dr.  Tema 14,50% 

Camilla Prytz Adjunkt/doktorand Magister IBL 55% 

Elisabeth Eriksson Universitetslektor Fil dr.  IBL 40% 

Emilia Fägerstam Universitetslektor Fil dr.  IBL 22% 

Lars Björklund Universitetslektor Fil dr.  IBL 14,40% 

Layal Wiltgren Universitetslektor Fil dr.  IBL 13% 

Lotta Holme Universitetslektor Fil dr.  IBL 10% 

Marcus Samuelsson Biträdande professor Fil dr.  IBL 15% 

Margaretha Grahn Universitetslektor Fil dr.  IBL 32% 

Robert Aman Biträdande professor Fil dr.  IBL 44% (VT20) 

Susanne Severinsson Universitetslektor Docent IBL 13% 

Suzanne Parmenius Swärd Universitetslektor Fil dr.  IKOS 12% 

Thomas Widholm Universitetslektor Fil dr.  IKOS 25% (VT20)  

Tobias Jansson Adjunkt/doktorand Fil lic. IBL 40% 
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Åsa Mårtensson Adjunkt/doktorand Fil lic. IBL 22,50% 

 

Nio av de 16 lärarna i tabellen arbetade, under läsåret Ht-19 till Vt-20, över 20% av 

sin tjänst inom KPU vilket bidrar till stabilitet, kontinuitet och tillgänglighet för 

studenterna. De lärarnamn i tabellen som är färgmarkerade är lärare som är 

kursansvariga. Exempelvis är en av lärarna kursansvarig för de fyra VFU-kurserna 

vilket skapar stabilitet och varaktiga relationer med både skolor, handledare på 

fältet och studenter. Av kärnan bland lärare är flertalet verksamma på IBL. Av det 

sammanlagda antalet lärare inom KPU medverkar 12 inom den ämnesdidaktiska 

strimman. Lärare med ämnesdidaktisk kompetens inom samhälls- och 

naturvetenskapliga ämnen finns inom utbildningens heminstitution IBL. När det 

gäller ämnesdidaktisk kompetens i svenska, svenska som andraspråk, engelska, 

moderna språk och slöjd så anlitas IKOS. Likaså anlitas lärare från MAI när det 

gäller undervisning inom matematikdidaktik.  De ämnesdidaktiker som undervisar 

inom programmet är med i sex av de åtta UK-kurserna. Utöver ämnesdidaktiska 

inslag återfinns ämnesdidaktiker som föreläsare och kursansvarig inom 

programmet.        

Vetenskaplig kompetens 

En majoritet (13 av 16 lärare som utgör kärnan inom programmet) är disputerade 

inom områden som pedagogik, pedagogiskt arbete och ämnesdidaktik vilket 

säkerställer att undervisande lärare har relevant vetenskaplig kompetens som i hög 

grad svarar mot utbildningens behov. Knappt hälften av lärarna har Vt-21 forskning 

i sin tjänst (intern/extern finansiering). Lärarna representerar en teoretisk och 

metodologisk pluralism som svarar mot det utbildningsvetenskapliga 

kunskapsområdet. Genom lärarnas olika forskningsintressen och metodansatser 

stärks forskningsanknytningen i programmet. I tabellen nedan redogörs för den i 

programmet medverkande kärnan av lärares forskningsområden med relevans för 

innehållet i utbildningen.  

Tabell 29. Förteckning över vetenskapliga forskningsområden för lärare medverkande i KPU 

läsår HT-19-VT-20 

Namn 
Kompetensområde med relevans 
för utbildningen 

  
Professionskompetens 

Agneta 
Grönlund 

Bedömning, ämnesdidaktik inom 
samhällsvetenskapliga ämnen 

  
Ämneslärare GY 

Anna 
Lundberg 

Regelverk i skolan om genus, sexualitet, 
jämställdhet, jämlikhet  

   

Camilla Prytz 
Ledarskap samt allmändidaktisk 
kompetens inom UVK 

  
Ämneslärare GY 

Elisabeth 
Eriksson 

Bedömning och nya lärares första tid i 
yrket, Feedback i lågstadieklassrum  

  
Lärare GR 

Emilia 
Fägerstam 

Undervisning i miljöer utanför 
klassrummet 

  
Lärare inriktning naturbruk 

Lars 
Björklund 

Ämnesdidaktik inom naturvetenskapliga 
ämnen 

  

Lärarexamen i ma, fy och el-
tekniska ämnen 
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Layal 
Wiltgren 

Sociala relationer i skolan med koppling 
till identitet, etnicitet, klass, genus  

   

Lotta Holme 
Integrationsforskning, elevassistenters 
arbete för elever i behov av särskilt stöd  

  
Ämneslärare GY 

Marcus 
Samuelsson Ledarskap i klassrummet 

  
Lärare i slöjd t/m 

Margaretha 
Grahn 

Estetiska lärprocesser, ämnesdidaktik 
inom estetiska ämnen 

  
Lärare i musik 

Robert Aman 
Interkulturalitet och interkulturell 
utbildning 

  
Ämneslärare GY 

Susanne 
Severinsson 

Social utsatthet och barns och ungas 
skolgång 

  

Socionomexamen, fil.mag. i 
specialpedagogik 

Suzanne 
Parmenius 
Swärd 

Ämnesdidaktik i svenska och 
skriftspråksutvecklande arbete 

  
Ämneslärare GY 

Thomas 
Widholm 

Läromedelsanvändning i 
gymnasieskolan 

  
Ämneslärare GY 

Tobias 
Jansson Lärares intentioner med bedömningar 

  
Ämneslärare GY 

Åsa 
Mårtensson 

Kvalitetsutvecklingsarbete i 
gymnasieskolan 

  
Yrkeslärare/ämneslärare GY 

 

Som framkommer i tabellen är tre lärare aktiva inom forskningsfältet bedömning. 

De medverkar alla tre i kurs 9KPA09, ”Betyg och bedömning i didaktiska 

processer”, En av dessa är dessutom kursansvarig och examinator i kursen. Fyra av 

lärarna i tabell 29 ovan har ett ämnesdidaktiskt fokus i sin forskning varför de 

medverkar som ämnesdidaktiker i utbildningen. Ytterligare ett exempel på lärares 

vetenskapliga kompetens i relation till utbildningens behov är i kurs 9KPA05, där 

tre av lärarna i tabellen ovan medverkar. Dessa tre lärare, varav två är 

kursansvariga och examinatorer, forskar inom området sociala relationer med lite 

skilda fokus såsom sociala inkluderings- och exkluderingsprocesser i skolan kopplat 

till identitet, etnicitet, klass och genus, skolans regelverk i relation till genus, 

sexualitet, jämställdhet, jämlikhet samt barns sociala utsatthet och unga barns 

skolgång.      

Pedagogisk kompetens 

Flertalet i kärnan av lärare som medverkar i KPU har lärarutbildning och 

högskolepedagogisk utbildning. Dessa lärare har även erfarenhet av att arbeta som 

lärare i grundskolan eller gymnasieskolan samt undervisa på universitetsnivå. Flera 

undervisar även inom andra lärarprogram vid LiU. En stor andel (13 av 16) i kärnan 

av lärare har till största del sin tillhörighet till en och samma institution (IBL), varav 

flertalet (10 av 16) är verksamma på samma avdelning. Institutionen, IBL, arbetar 

strategiskt för att lärarnas kompetens ska utvecklas, såväl individuellt som 

kollegialt, och tas tillvara i utbildningens innehåll och arbetsformer. Vid 

nyanställning ställs krav på dokumenterad skicklighet i forskning och undervisning 

inom områden som är lämpliga för de utbildningar som bedrivs på institutionen. 

Genomgångna högskolepedagogiska kurser är ett krav för meriterings- och 

tillsvidareanställningar. På Didacticum genomförs dels kurser för lärares 
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kompetensutveckling i enlighet med kraven i LiUs anställningsordning, dels annan 

pedagogisk och didaktisk kompetensutveckling för lärare med olika erfarenheter av 

undervisning.  

Professionsrelaterad kompetens 

Inom den kärna av 16 lärare som medverkar i KPU har 13 lärarexamen och 

erfarenhet av att arbeta som lärare i grundskolan och gymnasieskolan (se tabell 29 

på sid. 46-47). Flertalet av dessa har ämneslärarexamen och har flerårig erfarenhet 

av arbete i skolpraktiken. Flertalet av de 16 lärarna har, förutom undervisnings- och 

forskningsuppdrag, även samverkansuppdrag. Här kan nämnas medverkan i 

Skolverksprojekt såsom Läslyftet och lärarlyftskurser, uppdrag åt 

Skolforskningsinstitutet och utvecklingsprojekt inom regioner och 

kommuner/skolhuvudmän. Inom samverkansuppdraget anlitas också lärare som 

föreläsare både på enskilda skolor och inom olika projekt. Dessutom har lärare 

verksamma inom KPU skrivit böcker/bokkapitel och artiklar som används som 

kurslitteratur i utbildningen.     

Andra lärarresurser 

IBL är en stor institution och rymmer forskning och utbildning inom 

utbildningsvetenskap, psykologi, vuxnas lärande, sociologi, handikappvetenskap 

med mera. Inom dessa områden är tillgång på kompetens i relation till 

utbildningens behov och programmets examensmål mycket god. Föreläsare anlitas 

även från andra institutioner såsom TEMA och IKOS. Från IKOS hämtas även 

ämnesdidaktisk kompetens inom flera ämnen såsom svenska, svenska som 

andraspråk, engelska, moderna språk och slöjd. I matematikdidaktiken samarbetar 

KPU med Matematiska institutionen.  I vissa fall anlitas externa föreläsare. Ett 

sådan exempel är en återkommande föreläsning om skoljuridik som genomförs av 

en jurist från Skolinspektionen.     

Den vetenskapliga, pedagogiska, didaktiska och professionsrelaterade 

kompetensen hos lärarna som utgör kärnan inom programmet är 

sammanfattningsvis adekvat och står i proportion till utbildningens innehåll och 

genomförande.   

Kompetensutvecklingsinsatser 

Intresset för pedagogiska och didaktiska frågor i relation till kvalitetshöjande arbete 

inom programmet är högt bland lärarna. För att stärka kompetensen vad gäller 

undervisning, kursansvar, examination och handledning genomförs kollegiala 

erfarenhetsutbyten. På institutionen med dess olika avdelningar finns flera 

seminarieserier med olika fokus, exempelvis bedömning, som ger möjlighet till 

kollegiala samtal vad gäller både forskningsöverbyggnad och didaktik. På KPU-

råden som hålls sex gånger per år ges utrymme att, förutom rent organisatoriska 

utbildningsfrågor, lyfta aktuella forskningsresultat samt utbyta allmän- och 

ämnesdidaktiska erfarenheter. På dessa KPU-råd medverkar även kursmentor som 

förmedlar erfarenheter ur sitt verksamhetsnära skolperspektiv.   
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IBL följer årligen upp lärarnas kompetens och kompetensutveckling genom 

avdelningsspecifika verksamhets- och kompetensförsörjningsanalyser, 

medarbetarsamtal och redovisning av forskning. Den sammantagna kompetensen 

hos lärarna i relation till utbildningen följs även upp av fakulteten (UV) vid årliga 

budget- och verksamhetsdialoger. Vid dessa dialoger diskuteras, tillsammans med 

institutionen, även framtida kompetensförsörjningsbehov och strategisk 

nyrekrytering.   

Stabiliteten i lärargruppen 

Institutionen arbetar fortlöpande med tjänsteplanering för att identifiera 

personalbehov inför kommande år och termin, där bemanning anpassas efter 

utbildningens volym och innehåll. Genom detta arbete identifieras behov av 

nyanställningar i samband med pensionsavgångar eller att lärare får andra uppdrag. 

Institutionen har under den senaste femårsperioden rekryterat personal för att 

kompensera för pensionsavgångar.  

Inom KPU har stabiliteten i lärargruppen sett över tid varit, och är, god. Flera i 

kärntruppen av lärare har, tillsammans med flera av ämnesdidaktikerna, medverkat 

i utbildningen sedan starten 2012. Flera föreläsare, både interna och externa, 

återkommer dessutom årligen eller varje termin. 

Då antalet studenter i KPU, VAL och ULV, vilka läser flera kurser tillsammans, 

blivit fler så har också antalet lärare som är verksamma inom programmet och i 

dessa projekt stadigt ökat. Därför har det redan från start funnits en medveten 

strategi från programansvarig med mycket starka önskemål att lärare ska medverka 

i flera kurser vilket skapar stabilitet, kontinuitet och tillgänglighet för både lärare 

och studenter. Nya lärare ges möjlighet att ”skolas in” i programmet genom delat 

kursansvar. I lärargruppen finns således en kultur där lärare verksamma inom 

programmet agerar mentorer för nya lärare. Genom detta arbetssätt bedöms 

stabiliteten i lärargruppen under de närmaste åren som god.    

VFU-handledares kompetens 

I KPU är alla handledare inom den verksamhetsförlagda utbildningen legitimerade 

lärare inom de ämnen de är handledare i samt behöriga inom det 

verksamhetsområde de handleder vilket borgar för att handledarna besitter god 

kompetens för uppdraget. Inom utbildningen finns en väl utarbetad struktur för att 

tillgodose VFU-handledare med relevant information. Handledare ges dels 

utbildning genom poänggivande kurser, dels finns inom programmet ett utvecklat 

skriftligt handledarmaterial. Inför VFU-perioder bjuds dessutom handledare in till 

digitala webbinarier med kursansvarig för att delges information. Samtliga 

handledare som tillhör utbildningens upptagningsområde har genomgått 

handledarutbildningen. Även många handledare utanför upptagningsområdet 

genomgår densamma. 

I KPU är en lärare kursansvarig för samtliga fyra VFU-kurser i programmet. Det 

skapar stabila och varaktiga kommunikationskanaler mellan universitetet och 

skolpraktiken.       
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Utvecklingsområden  

En styrka inom KPU är att ett stort antal av kärnlärarna (13 av 16) är disputerade 

inom pedagogik, pedagogiskt arbete och ämnesdidaktik. Övriga tre deltager i 

skrivande stund i en forskarutbildning. Detta säkerställer att studenterna på 

programmet återkommande möter lärare med relevant vetenskaplig kompetens i 

relation till utbildningens innehåll.  

Inom det ämnesdidaktiska området finns stark forskningsöverbyggnad inom 

både samhälls- och naturvetenskapliga ämnen, teknikämnet, matematik och 

svenskämnet. Ett område där den vetenskapliga och didaktiska kompetensen 

kommer stärkas är slöjdämnet. Det sker genom inrättande av både en 

doktorandtjänst och ett lektorat. Doktorandtjänsten är inrättad i ämnet pedagogiskt 

arbete med inriktning mot slöjdens didaktik och lektoratet är inriktat mot slöjd med 

didaktisk inriktning. Eftersom LiU är ett av få lärosäten som utbildar lärare inom 

ämnet samt att många studenter vill bli slöjdlärare är en stärkt forsknings- 

överbyggnad inom slöjdämnet och slöjdens didaktik en viktig satsning.  

Lärarnas pedagogiska och didaktiska kompetens är, tillsammans med den 

professionsrelaterade kompetensen, en styrka som medverkar till kvalitativ 

undervisning inom KPU. Den övergång till distansundervisning som skedde under 

VT20 visar på vikten av kunskap, både teknisk och didaktisk, inom detta område. 

Ett utvecklingsområde är därför att ta tillvara all den erfarenhet kring 

distansundervisning som utvecklats under pandemitiden genom exempelvis 

erfarenhetsutbyten mellan lärare både inom programmet och på LiU. Det kan 

motiveras dels med tanke på programmets struktur som är ”distansundervisning 

med campusförlagd undervisning”, dels med tanke på programmets 

upptagningsområde.         

Arbetslivsperspektiv 
Nedan redovisas exempel hur utbildningen har utformats med fokus på arbetsliv 

och samverkan.  

Verksamhetsförlagd utbildning som förberedelse för arbetslivet 

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och de fältuppgifter som utförs 

kontinuerligt under utbildningen utgör centrala delar i utbildningen för att 

förbereda studenterna för det framtida arbetet som lärare. KPU har fyra VFU-

kurser som varvas med UK-kurser för att succesivt utveckla studenternas beredskap 

att möta arbetslivet. VFU-kurserna har utformats för att öva och pröva studenternas 

förmåga att möta förändringar i arbetslivet. Bland annat övar och prövas studenten 

på att planera, genomföra och följa upp undervisning i sitt ämne och att anpassa 

den till elevers skilda förutsättningar (VFU3). Studenten övar och prövas på att 

kommunicera med elever i skilda sammanhang, anpassa sitt ledarskap till olika 

sammanhang samt på att få konstruktiv kritik och utveckla den pedagogiska 

verksamheten och den egna professionen (VFU3, VFU4).  

Studenterna möter också kontinuerligt verksamma lärare i form av kursmentor 
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och VFU-koordinator (se nedan) i kurserna och får därigenom viktig 

verksamhetsanknytning i de campusförlagda delarna. I respektive studerandegrupp 

finns dessutom studenter som sedan tidigare erfarenhet av att arbeta som 

obehöriga lärare i skolorna. Dessa studenters erfarenheter tas tillvara i 

seminariediskussioner. Eftersom KPU-studenterna även samläser med VAL- och 

ULV-studenter ges utrymme till erfarenhetsutbyte både vad gäller skolverksamhet 

och arbetslivet i Sverige och i andra länder. Studenterna erbjuds också möjlighet att 

göra VFU utomlands. 

VFU förutsätter samverkan mellan universitetet och skolhuvudmän i regionen, 

vilket genererar en tillgänglig och (relativt) stabil handledarresurs inom 

programmet. I gällande avtal finns kvalitetskrav såsom handledare med behörighet 

i de ämnen de handleder inom. 

Kursmentor och VFU-koordinator som professions- och 

arbetslivsrepresentanter  

I syfte att säkerställa professions- och arbetslivsanknytningen inom 

lärarutbildningarna har LiU infört funktionen kursmentor. Dessa är verksamma 

lärare med särskilt uppdrag vid LiU att medverka i planering, genomförande och 

uppföljning av UK- och VFU-kurser inom utbildningen. Kursmentor bidrar med 

autentiska och aktuella exempel i kurserna där bland annat pedagogisk planering, 

ämnes- och kursplanering samt konkret undervisningsmaterial och metoder 

diskuteras och prövas. Tillsammans med kursansvarig för VFU-kurser planerar 

kursmentor VFU-seminarium och examinationer för att på så sätt tydliggöra 

yrkesrelevansen. Kursmentor genomför dessutom trepartssamtal med handledare 

och student.  

Inom KPU finns även funktionen VFU-koordinator. VFU-koordinatorn fungerar 

som VFU-anskaffare utanför regionen och har kontakt med både rektorer, 

handledare och studenter. VFU-koordinatorn informerar och förbereder 

studenterna genom kursbesök inför VFU, genomför trepartssamtal samt 

uppföljning av VFU. I likhet med kursmentor är också VFU-koordinator verksam i 

skolan.      

Samverkan med omgivande samhälle 

För att inhämta information som är relevant för utbildningens användbarhet och 

förberedelse för arbetslivet bjuds alla skolenheter (skolchefer, rektorer, HR-

personal) inom regionen till samverkansdialog en gång per år. Syftet är att utbyta 

synpunkter och erfarenheter som kan bidra till kvalitet i utbildningen samt delge 

skolverksamheten information om programmet samt kommande satsningar inom 

utbildning generellt och särskilt inom KPU. Dessa samverkansdialoger har bland 

annat påverkat de ämneskombinationer som kan läsas inom KPU. 

Arbetslivsperspektivet representeras även i styrelsen för utbildningsvetenskap 

(SUV) genom två (av 13) ledamöter som, när den här rapporten skrivs, är 

verksamma som avdelningschef inom gymnasie- och vuxenutbildningen samt 
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utbildningsdirektör i närliggande kommuner.  

Arbetslivsföreträdare har påtalat bristen av lärare inom naturvetenskapliga 

ämnen varför kontakter tagits med Tekniska fakultetens studie- och yrkesvägledare 

för att sprida information om programmet. Likaså har företrädare för 

skolverksamheten påtalat vikten av att skapa möjligheter för icke behöriga lärare att 

kunna prova på lärarutbildningen. Samverkan med kommuner har på så sätt 

bidragit till att obehöriga lärare ges möjlighet att söka ”prova på-kurser” i form av 

UK-kurser inom ramen för ”Fler vägar in i läraryrket” som är tänkt att fungera som 

en inkörsport till KPU. Antagning på dessa kurser sker både vår och höst. 

Utbildningens användarbarhet för ett föränderligt arbetsliv 

Utbildningen anpassas kontinuerligt efter förändringar i samhället och i 

skolverksamheten. Som exempel kan nämnas användningen av digital teknik för att 

möta de krav som digitaliseringen i samhället och i skolverksamheten ställer. Vid 

introduktionen av programmets första kurs får studenterna bekanta sig med 

lärplattformen Lisam, både i form av att ta del av inspelade föreläsningar, skriva 

diskussionsinlägg och lämna in kursuppgifter och examinationer. I den tredje 

kursen används ALC-salen i syfte att under studietiden vara ett stöd för studentens 

lärande och för att träna att, som verksam lärare, använda digitala verktyg i 

undervisningen. I samma kurs övar studenten även på att förhålla sig kritiskt till 

digitala resurser och att diskutera hur digitala miljöer påverkar den pedagogiska 

verksamheten. 

Alumniverksamhet 

Att följa upp och tillvarata alumners erfarenheter av utbildningen i relation till den 

skolverksamhet de verkar i är en viktig del i att säkerställa utbildningens 

användbarhet. Vartannat år skickas en digital enkät till alumner som gått 

lärarutbildning vid LiU. Enkätsvaren redovisas både för programansvariga 

utbildningsledare, för undervisande lärare vid KPU-råd samt diskuteras med 

skolchefer, rektorer, HR-personal på utbildningens samverkansdialog. Bland svaren 

från 2019 års enkät kan nämnas att 94% av KPU-alumnerna vid LiU uppgav att de 

var verksamma i skolverksamhet eller motsvarande. Motsvarande siffra för alumner 

från samtliga lärarprogram vid LiU var 82% och den nationella procentsatsen var 

83%.  

Utöver denna centrala alumnienkät skickades hösten 2020 en digital enkät till 

samtliga KPU-studenter (116) som tagit examen vid LiU sedan programmet startade 

2012. Syftet var att följa upp studenternas synpunkter vad gäller utbildningens 

användbarhet i lärares skolvardag samt om utbildningen förberett dem för ett 

föränderligt arbetsliv. Enkätsvaren har redovisats vid ett KPU-råd och vid ett möte 

med administrativ personal. Svaren kommer även att redovisas på kommande 

samverkansdialog.  

Svarsfrekvensen i alumnienkäten var låg, 14%, varför möjligheten att dra 

generella slutsatser av svaren är begränsade. Av de som svarade (7 kvinnor och 9 
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män) arbetade drygt 80% som lärare efter sin examen (motsvarande siffra i den 

centralt utskickade enkäten var 94%). Av dessa undervisade 87,5% i det/de ämnen 

de är behöriga att undervisa i. På frågan I vilken grad anser du att utbildningen har 

varit användbar och förberett dig för ditt arbete som lärare? svarade 56,3% att 

utbildningen i hög grad/ganska hög grad förberett studenten för arbetet som lärare. 

I relation till förberedelse för ett föränderligt arbetsliv fick studenterna uppge om de 

ansåg att något/några ämnesområden i utbildningen varit särskilt användbara i 

arbetet som lärare. Där uppgav 75% av alumnerna att VFU varit särskilt användbar, 

likaså att konflikthantering och grupprocesser (50%) samt betygsättning och 

bedömning (50%) varit särskilt användbara områden i deras arbete som lärare. På 

frågan om alumnerna ansåg sig behövt mer inom några specifika ämnesområden 

svarade 62,5% att de inte behövde mer inom något ämnesområde medan 37,5% 

svarade att de ansåg sig behöva mer utbildning inom bland annat specialpedagogik.  

Studenterna tillfrågas även i kursutvärderingar under utbildningens gång om 

hur väl utbildningen förbereder studenterna för arbetslivet. Detta utvärderas i 

Evaliuate med en fråga som lyder: Kursens mål/lärandemål har relevans för min 

kommande profession (endast vid programkurs), där svaren, på en skala mellan 1–

5 brukar vara mellan 4 och 5. 

Utvecklingsområden 

Vid genomlysning avseende användbarhet och förberedelse för arbetslivet har både 

styrkor och svagheter identifierats.  

Utskick av nationella och lokala enkäter ger breda underlag i arbetet att följa upp 

och tillvarata alumners erfarenheter. I dessa enkäter finns dock områden inom vilka 

svaren i den nationella och i den lokala enkäten skiljer sig åt. De gäller främst i 

frågor i vilken utsträckning utbildningen varit tillräcklig i att förbereda studenterna 

inför sitt arbete som lärare.  

I den enkät som skickades ut ht-2020 framkom bland annat att områden som 

studenterna efterfrågade mer utbildning inom var specialpedagogik. Detta går i linje 

med de nya examensmål som kommer implementeras i KPU för de studenter som 

påbörjar utbildningen ht-21. Examensmålet innebär tydligare skrivningar om att 

studenten ska visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra tillgodose 

elevens behov av specialpedagogiska insatser, inbegripet specialpedagogiska 

insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter. Arbetet med att skapa 

lärandemål, lärandeaktiviteter och examination som ger studenten möjlighet att 

uppnå examensmålet i utbildningen pågår i skrivande stund. 

Studentperspektiv 
Inom Utbildningsvetenskap och Kompletterande pedagogisk utbildning finns en väl 

utvecklad organisation för studentinflytande. Genom att studenternas synpunkter 

behandlas på central nivå, på programnivå samt på kursnivå säkerställs att 

studenterna aktivt deltar i utvecklingsarbetet, vad gäller planering, innehåll och 

utförande, inom programmet. 
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Systematiskt arbete med studentinflytande och kvalitetsutveckling  

På central nivå har samtliga lärarutbildningar vid LiU planerats och organiserats 

med utgångspunkten att studenterna ska vara representerade i de organ som 

arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Tre studeranderepresentanter som 

utses av studentkåren ingår i styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV). För att 

verka för att studeranderepresentanterna tar aktiv del i styrelsens arbete erbjuds 

representanterna inom lärarutbildningen dels en utbildning, dels träffar dekanus 

dem inför varje sammanträde i ett förmöte där handlingar gås igenom och 

diskuteras.  

På programnivå finns ett systematiskt upparbetat sätt att arbeta med 

studentinflytande. Det påbörjas vid vårens kursstarter av 9KP304, 9KPA08 och 

9KPA12. Vid kursstart informeras studenterna om upplägg och innehåll av arbetet 

med studentinflytande och vid den första campusdagen upplåter kursansvarig dels 

tid till muntlig information, dels tid till studenterna att påbörja arbetet med att utse 

två studeranderepresentanter från varje kurs. Därefter skapas ett lisamrum där de 

utsedda representanterna kan samla in synpunkter från övriga studenter. Vid 

kursslut träffar programansvarig utbildningsledare, kursmentor (tillika 

representant för arbetslivet) och kursansvarig de sex studeranderepresentanterna 

för att ta del av studenternas tankar och synpunkter. Därefter sammanställs dessa 

och redovisas på efterföljande KPU-råd som är ett forum där programledning, 

kursansvariga och ämnesdidaktiker träffas sex gånger per år. Där diskuteras och 

dokumenteras synpunkter och de åtgärder som ska följa. Dessa åtgärder 

kommuniceras och återkopplas till studenterna skriftligt i kursernas lisamrum.       

Fokus i detta studentaktiva arbete är frågor om utveckling av programmet i sin 

helhet vilket innefattar både organisering, innehåll och studenternas 

studiesituation. Genom att låta studenter i olika årskurser, och som följaktligen 

kommit olika långt i sina studier, träffas och diskutera utbildningens kvalitet, 

skapas möjligheter för en helhetssyn. För att beskriva hur studenternas åsikter och 

erfarenheter om sin studiesituation tas tillvara och åtgärdas följer här några 

exempel: 

I mötet med studeranderepresentanter våren 2018 framkom att studenterna 

efterfrågade kunskaper i akademiskt skrivande. Efter diskussion på KPU-råd 

kontaktade programledningen Språkverkstaden vilket ledde till att de studenter 

som startade sina studier hösten 2018 erbjöds tre föreläsningar med inriktning mot 

akademiskt skrivande. Den första föreläsningen behandlar översiktligt akademiskt 

skrivande inom utbildningsvetenskap. Den andra är inriktad på svenska skrivregler 

och i den tredje föreläsningen ges generell skriftlig återkoppling på kursens första 

inlämningsuppgift. Ett år senare, våren 2019, återkopplade studenterna att 

möjligheten att utveckla det akademiska skrivandet var ett viktigt och hjälpsamt 

inslag i utbildningens inledande kurs. Studenterna efterfrågade dock ytterligare 

insatser varpå det, hösten 2019, även infördes moment i utbildningens andra kurs i 

form av en workshop.     

Ytterligare ett exempel på systematiskt arbete med studentinflytande och 
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kvalitetsutveckling inom programmet handlar om utvecklande av en global profil 

inom KPU. Denna fråga har lyfts av studerande inom programmet som vid möten 

med programansvarig utbildningsledare och studievägledare presenterat förslaget. 

Skäl som anförts för att inrätta en global profil på lärarexamen inom KPU har bland 

annat varit att det skulle ge incitament att utveckla interaktionen och berikandet av 

utbildningen från de många studenter som har en examen och/eller 

arbetslivserfarenhet från andra länder. Idén om global profil har därefter 

diskuterats i UVL, i ämnesråd, med studievägledare, examensenheten samt med 

Utbildningsvetenskaps internationaliseringsnämnd. Vid möte i UV:s ledningsgrupp 

i juni 2021 kommer föreslås att examen med global profil ska kunna erbjudas 

studerande vid KPU-programmet från och med juni 2021, ett förslag som senare 

ska beslutas i SUV. 

Eftersom den kompletterande pedagogiska utbildningen i skrivande stund står 

inför stora förändringar relaterade till remissen ”Ökad kvalitet i lärarutbildningen 

och fler lärare i skolan” (U2021/00301) har programledningen dessutom tagit 

initiativ till möten med Lärarsektionen vid LiU varje termin. Lärarsektionen 

representerar alla studenter som har anknytning till lärarutbildningen på Campus 

Valla. Dessa möten är tänkta att fokusera på övergripande frågor, såsom 

organisering och struktur av själva utbildningen. Genom detta initiativ breddas 

möjligheterna och förutsättningarna för studenter, både inom och utom 

programmet, att utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation.   

På kursnivå tas studenternas perspektiv på utbildningen tillvara i samtliga 

kurser i form av LiUs digitala kursvärderingssystem Evaliuate och genom formativa 

utvärderingar som ofta genomförs under kursens gång. Bland annat genomförs 

muntliga utvärderingar under campusdagarna. Resultaten av de digitala 

kursvärderingarna samt kursansvarigas kommentarer och eventuella åtgärder 

återkopplas dels via mejl till studenterna, dels vid efterföljande kursstart. I slutet av 

utbildningens sista kurs genomför programansvarig utbildningsledare en muntlig 

utvärdering med studenterna. Denna utvärdering är ett viktigt komplement till 

kursvärderingarna då den möjliggör för studenterna att analysera och ge 

synpunkter på utbildningen i sin helhet. Ett exempel på förändringar utifrån 

synpunkter vid dessa tillfällen handlar om schemaläggning. Eftersom en majoritet 

av KPU-studenterna bor på annan ort och arbetar parallellt med studierna så 

efterfrågade studenterna information om datum för campusdagar i mycket god tid. 

Studenterna föreslog även att campusdagarna kan vara två på varandra följande 

dagar med start 10.15 dag 1 och avslut 12.00 dag 2. Studenternas förslag 

diskuterades på KPU-rådet vilket ledde till att programledningen gav en 

kursansvarig i uppdrag att organisera schemaarbetet inom programmet. Det 

resulterade i sin tur i att studenterna numera får (preliminära) datum för 

campusdagar kommande termin då kursansvariga lämnar in schemaremiss vilket 

vanligtvis är vecka 16/17 och vecka 41/42. Denna organisering medger studenterna 

att i god tid söka ledighet hos sin arbetsgivare, boka tåg/bussbiljetter etcetera.  
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Utvecklingsområden  

Kursutvärderingar är viktiga verktyg för såväl studentinflytande som utveckling av 

programmet. Beskrivningarna ovan visar att KPU erbjuder breda möjligheter för 

studenter att ta aktiv del i utvecklingen av utbildningen. Svarsfrekvensen på de 

digitala kursutvärderingarna är dock en utmaning. Eftersom svarsfrekvensen skiftar 

mellan 16,67 % och 54,55 % så försvårar det arbetet med kvalitetsutveckling och 

åtgärder av innehåll. Vid programstart och kursstart kommer därför 

programledningen och kursansvariga, i ännu högre utsträckning än idag, informera 

studenterna om vikten av att svara på Evaliuate-kursutvärderingarna för att 

påverka sin utbildning. På så vis ökar vi svarsfrekvensen vilket ger bättre underlag 

för utvecklingsarbete i kurserna och i programmet som helhet. 

Jämställdhetsperspektiv  
LiU arbetar aktivt med att integrera ett genusperspektiv i all utbildning med 

utgångspunkt bland annat i en plan för jämställdhetsintegrering (Dnr LiU-2017-

00543). LiUs övergripande mål har brutits ned och specificerats i UV:s plan för 

jämställdhetsintegrering (Dnr LiU-2017-01558). Den omfattar en rad åtgärder för 

att verka för jämställdhet och lika villkor i grundutbildning, till exempel 

genomlysning av utbildningsplaner, kursplaner och kurslitteratur, vidareutveckling 

av normkritiska perspektiv och genus som innehåll och form. Sedan 2005 finns en 

genuslektor per fakultet/område (4), som i sin anställning (ca 25%) arbetar med att 

öka medvetenhet och kunskap om genusperspektiv i utbildning och utveckla 

pedagogiska modeller för ett bestående jämställdhetsarbete. Genuslektorn vid UV 

får sitt uppdrag av SUV, som också följer upp arbetet och fastställer en årlig 

handlingsplan. I uppdraget ingår att genomföra systematiska genomlysningar av 

enskilda program, att stötta och samarbeta med lärare, att samverka med 

studentkårer och studeranderepresentanter, att delta i nämnder och 

ledningsgrupper för att förankra jämställdhets- och lika villkorsarbetet samt vara en 

resurs i planering och utvecklingsarbete. I instruktioner till institutionerna 

föreskrivs att genus, klass och etnicitet ska beaktas vid utformning av kurser och att 

detta kan synliggöras i lärandemål, kursinnehåll arbetsformer eller val av litteratur. 

Detta följs bland annat upp i LiUs gemensamma kursutvärderingssystem Evaliuate 

genom följande fråga: ”LiU arbetar för att motverka all form av diskriminering, 

trakasserier, kränkande särbehandling och exkludering. Har du uppmärksammat 

något problem i kursen avseende detta? Om ja, skriv dessa i fritextfältet.” 

Jämställdhet i Kompletterande pedagogisk utbildning 

Jämställdhetsperspektivet inkluderas i planering, genomförande och uppföljning av 

KPU. Som en del i planering av utbildningen beaktas generellt könsaspekten vid 

anställningsförfaranden på IBL. Likaså förs diskussioner med 

avdelningschef/studierektor vid tillsättning av lärare i syfte att främja en jämn 

fördelning. Både män och kvinnor finns representerade i lärargruppen (57 % 

kvinnor, 43 % män). Fördelningen mellan könen i studerandegrupperna var under 
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termin 1 för perioden vt-19 till ht-20: 66 % kvinnor och 34 % män för ämneslärare 

7–9 samt 54 % kvinnor och 46 % män för ämneslärare GY. I försök att öka antal 

män i utbildningen genomförs riktade marknadsförings- och informationsinsatser 

på Tekniska fakulteten på LiU.  

      För att inkludera ett jämställdhetsperspektiv i genomförande och utformning av 

utbildningen visar en analys att det i samtliga kursplaner inom KPU anges att 

kursen bedrivs så att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs 

och utvecklas. Jämställdhet beaktas även i genomförande av lärandeaktiviteter. 

Studenterna grupperas under utbildningen i heterogena grupper för delar av 

undervisningsmoment för att på så sätt integrera jämställdhets- och lika 

villkorsperspektivet. För att säkerställa att alla studenter ges utrymme på lika 

villkor finns mer resurser allokerade till de första kurserna i programmet, då 

exempelvis i form av språkstöttande strategier. I val av kurslitteratur beaktas 

jämställdhet då 47 % av den obligatoriska litteraturen i programmets kurser är 

skriven av kvinnor och 53 % av män. 

        Jämställdhetsperspektivet integreras innehållsmässigt i KPU på flera sätt. 

Genom att arbeta mot specifika lärandemål i kurser med olika progressionsnivå får 

studenten öva och pröva på att utveckla sin förmåga att beakta, kommunicera och 

förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska 

verksamheten, för att när utbildningens slutförs uppfylla examensmålet. I den 

inledande kursen i programmet (9KP202, grundnivå) relateras jämställdhets- och 

jämlikhetsperspektivet till lärandemål om värdegrunden där studenten dels 

analyserar styrdokument avseende skolans värdegrund, dels resonerar kring den i 

relation till lärares arbete i skolan och elevers lärande. I kurs 9KPA05 (avancerad 

nivå) ska studenterna analysera processer, använda teorier och diskutera och 

problematisera faktorer som påverkar jämställdhet. Studenten tar del av forskning 

om diskrimineringsgrunderna som belyser hur normer kring exempelvis kön och 

sexualitet är en del av sociala processer och hur lärare kan arbeta med sådana 

processer. I programmets andra VFU-kurs (9KPA13, avancerad nivå) tränar 

studenten på att använda kunskaperna från tidigare kurser i sina didaktiska 

överväganden för att anpassa och variera undervisningen med hänsyn till olika 

aspekter av jämställdhet och lika villkor för att därigenom visa hur hen beaktar, 

kommunicerar och förankrar dessa i den pedagogiska verksamheten.  

I stycket ovan beskrivs hur utbildningens kurser, genom tydlig progression, 

bidrar till att studenten lär sig att reflektera och agera utifrån en samhällelig strävan 

om ökad jämställdhet. I tabellen nedan exemplifieras hur examensmålet om 

jämställdhet bryts ned i specifika lärandemål i utbildningens kurser.  
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Tabell 30: Exempel på kurser som behandlar ett jämställdhetsperspektiv  

Kurs Exempel på lärandemål som svarar upp mot examensmålet 

jämställdhetsperspektiv 

Termin 

9KP101 - diskutera förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling ur ett 

jämlikhets- och ett jämställdhetsperspektiv 

1 

9KPA05 - analysera och diskutera jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den 

pedagogiska verksamheten 

2 

9KPA07 - reflektera över vad ett professionellt förhållningssätt innebär med 

utgångspunkt i elevers olikheter 

2 

9KPA13 - förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande 

behandling 

- beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och 

jämlikhetsperspektiv 

2 

9KPA09 - identifiera faktorer som kan påverka bedömningars likvärdighet och 

rättvisa 

2 

9KPA14 - planera, genomföra och utvärdera undervisning i ett sammanhållet 

ämnesområde med beaktande av elevers olika erfarenheter, kunskaper 

och behov 

- i den praktiska verksamheten identifiera hinder och möjligheter för 

elevens lärande och kunskapsutveckling 

3 

9KPA15 - kunna variera undervisningens arbetsformer och metoder, inklusive 

digitala resurser, utifrån didaktiska överväganden och med hänsyn till 

elevers olika erfarenheter, kunskaper och behov 

3 

 

Tabellen ovan åskådliggör hur jämställdhetsperspektivet uttrycks övergripande eller 

explicit i lärandemål i flera av programmets kurser under de tre terminerna. Tabell 

31 nedan visar hur studenten ska kunna diskutera, analysera och reflektera kring 

olika faktorer som hänger samman med jämställdhet, såsom värdegrundsfrågor, 

jämlikhet och lika villkor under utbildningens gång.   

Tabell 31: Exempel på hur kurser behandlar ett jämställdhetsperspektiv 

Kurs Lärandemål Lärandeaktiviteter Examination 

9KP101 - diskutera 

förutsättningar för 

lärande och 

kunskapsutveckling ur 

ett jämlikhets- och ett 

jämställdhetsperspektiv 

Föreläsningar (2): 

- Perspektiv på lärande 

och lärandeteorier 

- Kunskap och lärande 

ur ett jämlikhets- och 

jämställdhetsperspektiv 

 

Seminarium 

(1): 

- Diskussion om 

normer och 

könsstereotyper i 

olika 

undervisnings-

sammanhang  

Skriftlig redovisning, 3 

hp (U-VG): 

Studenten resonerar om val 

av olika lärandeteorier i 

relation till ett jämställdhets- 

och jämlikhetsperspektiv.   

 

 

 

9KPA05 - analysera och 

diskutera 

jämställdhets- och 

jämlikhetsperspektiv i 

den pedagogiska 

verksamheten 

Föreläsningar 

(3): 

- Socialpsykologi i 

skolan 

- Konflikter och 

konflikthantering 

- Likabehandling 

och diskriminering 

Seminarier (2): 

-

Litteraturseminarium 

om socialpsykologi i 

skolan 

- 

Litteraturseminarium 

om grupparbete 

Workshop (2): 

Skriftlig hemtentamen, 

7,5 hp (U-VG): 

Med vetenskapliga begrepp 

beskriver, analyserar och 

diskuterar studenten 

jämställdhet och jämlikhet i 

undervisningssammanhang.  
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- Konflikthantering 

- Normkritik i 

praktiken  

9KPA13 - förebygga och 

motverka 

diskriminering och 

annan kränkande 

behandling 

- beakta, kommunicera 

och förankra ett 

jämställdhets- och 

jämlikhetsperspektiv 

Övningsuppgifter: 

- planera, genomföra och utvärdera 

undervisning i ett sammanhållet 

ämnesområde 

- VFU-samtal (halvfartsstudenter) 

 

 

Kursuppgifter:  

- VFU-dagbok 

- Auskultationsanteckningar 

 

Portfoliouppgift: 1 hp, (U-

VG): 

skriftlig och muntlig 

redovisning av identifiering 

och hantering av 

jämställdhets- och 

jämlikhetsperspektiv i den 

pedagogiska praktiken. 

 

Tillämpade sociala 

lärarförmågor, 2 hp (U-

G): 

Utifrån analytisk och 

holistisk bedömning. 

 

Tillämpade didaktiska 

lärarförmågor, 4,5 hp (U-

VG): 

Utifrån analytisk och 

holistisk bedömning. 

 

Tabellen visar att studenten återkommande i utbildningen får diskutera, bearbeta 

och förankra frågor om jämställdhet och faktorer som hänger samman med 

jämställdhet såsom lika villkor. Här igenom utvecklar och breddar studenten sin 

förmåga att beakta, kommunicera och förankra såväl ett jämställdhets- som 

jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten.  

I kurs 9KP101 studerar studenten, med utgångspunkt i aktuell forskning, hur 

samhället och skolan kategoriserar elever utifrån kön, klass och etnicitet. I form av 

grupparbete fördjupas dessa kunskaper genom diskussion och problematisering 

om aspekter av jämställdhet i relation till studentens erfarenheter från egna studier 

och arbetsliv. Studenten diskuterar även, utifrån litteratur om lärandeteorier samt 

forskning och rapporter som behandlar flera aspekter av jämställdhet och jämlikhet 

(däribland diskriminering), om hur lärares val av lärandeteorier kan relateras till 

olika föreställningar och normer om både olika grupper av elever och olika ämnen 

och hur detta i sin tur kan påverka elevers lärande och lärares arbete. 

Måluppfyllelsen säkerställs genom en skriftlig redovisning.        

I kurs 9KPA05 analyserar, diskuterar och reflekterar studenten, utifrån aktuell 

forskning, kring hur normer gällande kön och sexualitet är en del av sociala 

processer och hur lärare kan urskilja och arbeta normkritiskt i det dagliga arbetet i 

skolan. Vidare behandlas socialpsykologisk forskning, inledningsvis i 

föreläsningsform vilket problematiseras och fördjupas i litteraturseminarium.  

Jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet behandlas även med utgångspunkt i 

relationell pedagogik, konflikthantering, likabehandling och diskriminering. Genom 

att perspektiven behandlas i form av föreläsningar, seminarier och workshops ges 

studenten, både enskilt och tillsammans med studenter och lärare, möjlighet att 
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utveckla och fördjupa förmåga att hantera konflikter och hindra diskriminering och 

annan kränkande behandling i den pedagogiska verksamheten. En avslutande 

skriftlig hemtentamen säkerställer måluppfyllelsen.  

I kurs 9KPA13 beaktar, kommunicerar, förankrar och utvärderar studenten 

planering och genomförd undervisning utifrån aspekter både kring jämställdhet och 

kränkande behandling i den dagliga pedagogiska verksamheten. Under VFU: n ska 

studenten observera hur lärare agerar utifrån skolans värdegrund, hur lärare 

förebygger och motverkar diskriminering och kränkande behandling samt hur 

lärare interagerar med personer av olika kön. Måluppfyllelsen säkerställs genom att 

studenten examineras i form av en portfolio samt tillämpade sociala och didaktiska 

lärarförmågor.  

    Den sammantagna analysen visar att studenten på LiUs kompletterande 

pedagogiska utbildning, såväl i utbildningens innehåll, utformning, genomförande 

samt genom olika lärandeaktiviteter och examinationsformer säkerställer 

examensmålet om jämställdhet. 

Utvecklingsområden       

Som analysen ovan visar inkluderas och integreras jämställdhetsperspektivet i flera 

av utbildningens kurser. Som en del i kvalitetsutvecklingsarbetet inom programmet 

har det sedan 2014 pågått en genomlysning där jämställdhets- och lika 

villkorsperspektivet varit aspekter som analyserats och utvecklats vilket resulterat i 

att dessa perspektiv stärkts i utbildningen. I och med implementering av nytt 

examensmål till hösten 2021 rörande ”identitet, sexualitet och relationer” (FF11), 

vars kunskapsområde innefattar/tangerar jämställdhet, så är arbetet pågående att 

utveckla jämställdhetsperspektivet. Det kommer dels att ske genom 

kompetensutvecklingsinsatser för lärarlaget i KPU, där genuslektor och Lika 

villkors-ombud kommer bjudas in, dels genom kursplanearbete som innefattar att 

omformulera/lägga till lärandemål i kurser. Det innebär också att se över 

progression med utgångspunkt i examensmålet samt alignment mellan lärandemål, 

lärandeaktiviteter och examinationer.   

Ett utvecklingsområde som hänger samman med implementering av 

examensmålet som beskrivits ovan, är att än mer ta tillvara studenternas 

erfarenheter från tidigare studier och arbetsliv för att ge utrymme till reflektioner ur 

ett normkritiskt perspektiv om jämställdhet i relation till olika ämnen, olika 

branscher samt föreställningar om lärande och hur det skulle kunna påverka den 

pedagogiska praktiken i form av lärarens arbete och elevens lärande.  

Ytterligare ett utvecklingsområde som tar avstamp i Lika villkorsperspektivet är 

att arbeta vidare med språkstöttande strategier. Det innefattar fortsatt samarbete 

med Språkverkstaden med dels kompetensutveckling för lärarlaget i KPU, dels 

utbildningsinsats för studenterna i syfte att stärka dem i mötet med flerspråkiga 

elever.   
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Hållbarhetsperspektiv 
Syftet med den kompletterande pedagogiska utbildningen är att öka antalet 

behöriga ämneslärare i en tid av lärarbrist. I och med att KPU riktar sig till personer 

som vill yrkesväxla så är utbildningen en del av ett hållbarhetsperspektiv, då med 

fokus på den sociala aspekten.  

Hållbarhetsperspektiv i utbildningens innehåll, utformning och genomförande 

I grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen är begreppet hållbar 

utveckling en del i värdegrundsarbetet varför hållbarhetsperspektivet implicit finns 

närvarande genom hela utbildningen. Hållbarhetsperspektivet behandlas explicit i 

kurserna 9KP202 och 9KPA14 (VFU3). I tabellen nedan visas hur perspektivet 

behandlas i utbildningens inledande kurs:   

Tabell 32: Exempel på hur kurs 9KP202 behandlar ett hållbarhetsperspektiv 

Lärandemål Lärandeaktiviteter Examination 

- tillämpa kvalitativ textanalys 

för att granska skolans 

styrdokument avseende 

värdegrund, mänskliga 

rättigheter, demokratiska 

värderingar och hållbar 

utveckling 

 Seminarium 

(1): 

- Dokumentanalys 

av hållbar 

utveckling i 

styrdokumenten 

Skriftlig tentamen, 

Hemtentamen, 6,5 hp, U-VG: Del 

3: Tillämpa dokumentanalys om hur 

begreppen värdegrund, mänskliga 

rättigheter, demokratiska värderingar 

och hållbar utveckling de används i 

styrdokumenten.  

 

I kursen tillämpar studenten en kvalitativ metod i form av dokumentanalys. I det 

arbetet ingår att förklara begreppen värdegrund, mänskliga rättigheter, 

demokratiska värderingar och hållbar utveckling för att därefter studera skollagen, 

läroplanens kapitel 1 och 2 samt ämnesplaner (Gr) och kursplaner (Gy) för att 

analysera hur begreppen används i styrdokumenten och vad det i sin tur innebär 

för lärarens arbete i planering av undervisning. På seminariet diskuterar 

studenterna i grupper om innebörden i begreppet hållbar utveckling samt prövar att 

analysera valda delar av läroplanen för att undersöka hur begreppet används. 

Seminariet avslutas med en gemensam genomgång och diskussion kring vad 

skrivningarna om begreppet hållbar utveckling innebär för läraren i dess arbete 

med undervisningsplanering. Måluppfyllelsen säkerställs genom en skriftlig 

tentamen i form av hemtentamen.  

Under sin verksamhetsförlagda utbildning möter många studenter ett konkret 

arbete kring och för hållbar utveckling eftersom skolorna i hög utsträckning arbetar 

medvetet med värdegrundsarbetet där hållbar utveckling är en integrerad del.    

Utvecklingsområden 

Att arbeta med ett hållbarhetsperspektiv uttalas explicit i det tredje examensmålet 

inom kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt där studenten ska 

visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de 
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mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, 

samt en hållbar utveckling. För att ytterligare skapa förutsättningar för en 

grundläggande kännedom om och förståelse för hur hållbar utveckling är relevant i 

relation till skolpraktiken kommer innehållet i den inledande kursen 9KP202 

stärkas med en föreläsning om detta. Föreläsningen kommer att föregå arbetet med 

analys av hur hållbar utveckling omtalas i skolans styrdokument vilket kan ge en 

bredare förståelse för hållbarhetsperspektivet generellt samt en djupare förståelse 

för dess betydelse, i relation till värdegrundsarbete, i skolpraktiken. 

Hållbarhetsperspektivet kommer även förtydligas i VFU3, kurs 9KPA14. Till 

skillnad från idag, där auskultation av hur VFU-handledaren kommunicerar 

skolans värdegrund generellt, kommer det läggas till frågor som riktar sig mot 

värdegrundens olika ”ben” där hållbar utveckling är ett av dessa. Dessa 

auskultationsanteckningar fungerar sedan som underlag för samtal och diskussion 

vid VFU-seminarium.       

 

 

 

 

 


