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Sammanfattning
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat satsningen på en
särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med
forskarexamen. Utbildningen ges sedan 2017 vid Stockholms universitet
tillsammans med Kungl. Tekniska högskolan, vid Umeå universitet och
vid Karlstads universitet.
Syftet med satsningen är att få fler ämneslärare inom områdena
matematik, naturorienterande ämnen och teknik, där det för närvarande
råder stor brist på lärare. Man vill också få fler lektorer i grund- och
gymnasieskolan för att stärka den vetenskapliga grunden. Det underlag
som inhämtats och som ligger till grund för utvärderingens resultat är:
respektive lärosätes beskrivning av den egna utbildningen, en
bedömargrupps yttrande över utbildningarna efter genomförda
platsbesök och intervjuer, enkätsvar från tre årskullar studenter under
och efter utbildningen. Nedan följer en sammanfattning av resultaten
utifrån utvärderingens två huvudfrågor:
1. Hur har genomförandet av utbildningen fungerat?
2. Har de studenter som läst utbildningen blivit lärare i skolan och
har deras forskarkompetens tagits till vara?
Lärosätena gör urvalet på olika sätt
När utbildningen startade hösten 2017 fanns många sökande, många
behöriga och få platser. Lärosätena fick tillämpa urval bland de som var
behöriga och har haft något olika urvalsprinciper som även förändrats
mellan antagningsomgångarna. Att det finns ett stort studentunderlag för
utbildningen framkommer tydligt, samt att urvalsregler behöver ses över
ytterligare för att lärosätena ska kunna hantera den stora gruppen
sökande. Då söktrycket är högt och de som får en examen i två ämnen
tenderar att ha lättare att få en anställning, kan detta vara något som
ytterligare kan behöva tas i beaktande i urvalet.
Bidraget uppskattas men påverkar utbildningens
genomförande
Något som framkommit i utvärderingen är att bidragshanteringen har
tagit mycket tid i anspråk för lärosätena. Att förenkla den här
proceduren, eller rent av förlägga bidragshanteringen på annan part är
därför önskvärt. För studenterna framstår bidraget som det viktigaste
skälet till att de påbörjat utbildningen, följt av möjligheten att läsa
utbildningen på distans. Bidraget är en viktig förutsättning för att locka
personer med yrkeserfarenhet, en forskarexamen och som av naturliga
skäl är äldre än den genomsnittliga studenten. Det finns även i den här
gruppen vissa som arbetar vid sidan av studierna vilket kan ha påverkat
genomströmningen. En rekommendation som bedömargruppen ger är
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därför att studenter inte ska tillåtas arbeta parallellt med studier om de
får bidrag.
Lärosätena har på grund av bidraget enbart kunnat anta ett givet antal
studenter per år. Det hade underlättat för lärosätena att genomföra
utbildningen om fler studenter hade kunnat antas de första åren, både för
att skapa större studentgrupper och för att kunna examinera nya lärare
snabbare. Större studentgrupper skulle också kunna förbättra
utbildningens ämnesdidaktiska inslag, eftersom en större studentgrupp
ger bättre möjligheter för diskussioner och erfarenhetsutbyte.
Studentgruppens kompetens och utformningen av
utbildningen
Utvärderingen visar att studentgruppen både varit särskilt givande och
rolig att arbeta med, men att den också ställt lärosätena inför nya
utmaningar i fråga om upplägg av utbildningen och innehållet i den. Det
är kompetenta studenter med vana av att ta till sig stora mängder
litteratur och information, som kan tala för sig, reflektera kritiskt och
hålla en hög nivå i diskussioner och i skriven text. Samtidigt har de en
bakgrund i specifika vetenskapsfält och har under utbildningen ställts
inför nya kunskapsområden samt sätt att diskutera och reflektera som de
inte har samma vana av. Det är tydligt att det sker vissa ”krockar” mellan
olika syn på vetenskap och metoder.
Det framstår som en särskild utmaning för dessa studenter att på kort tid
göra ett perspektivbyte från forskare och högskolelärare till att bli lärare i
skolan. Studenterna ska bland annat lägga undervisningen på rätt nivå för
eleverna i skolan och anpassa de kunskaper de har om ett specifikt
område till att täcka in hela undervisningsämnet i skolan.
Förhöjd studietakt kan vara en utmaning
Studietakten anses generellt ligga på en lagom hög nivå men kan i
perioder även vara för hög för denna studievana grupp. Vissa moment
och uppgifter anses vara lätta att genomföra i snabb takt och parallellt
med andra uppgifter, medan andra moment, särskilt VFU, anses vara
svåra att utföra parallellt med andra uppgifter. Utifrån de samlade
intrycken framgår det att fokus tydligt behöver vara riktat mot praktiska
undervisningsfärdigheter för den här studentgruppen.
Studier under sommaren behöver ses över
Eftersom utbildningen ges med förhöjd studietakt är det mycket som ska
in i utbildningen på kort tid. Utbildningen sträcker sig över sommaren
och denna period upplevs som den svåraste att göra effektiv, både av
studenter och lärosätena själva. Det är tydligt att sommaren behöver
användas för att studenterna inte ska få för hög arbetsbelastning under
resterande delen av året, framför allt inte under perioderna för VFU. Hur
studier under sommaren på bästa sätt organiseras och görs meningsfulla
är något som behöver diskuteras mer vid lärosätena.
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Verksamhetsförlagd utbildning – det bästa och det mest
krävande
Studenterna är mycket nöjda med sin verksamhetsförlagda utbildning
och uppskattar att få möjlighet att praktiskt tillämpa de kunskaper de fått
i utbildningen. VFU är också den del av utbildningen som blir mest
arbetskrävande eftersom studenterna känner sig pressade av att ha många
uppgifter som ska utföras parallellt. Detta gäller särskilt det självständiga
arbetet. Att låta VFU vara helt fredad från andra uppgifter är dock inte
enkelt, eftersom det är en komprimerad utbildning.
Flera har blivit lärare i skolan men inte alla
Alla studenter blir inte klara i tid. Av de som påbörjade utbildningen i
januari 2017 hade 56 procent tagit examen i november 2019. Det finns
även de som arbetar i skolan utan att ha tagit examen, men planerar att
göra det framöver. Det är för tidigt att dra slutsatser om huruvida de som
inte har avslutat utbildningen kommer att göra det framöver eller om de
inte kommer att göra det alls. För många verkar det vara enstaka kurser
som ännu inte har avslutats, framförallt det självständiga arbetet. Av de
som besvarat enkäterna ser de allra flesta en framtid inom skolan och
planerar för att undervisa en lång tid framöver.
Nyttjande av forskarkompetensen i skolan
När de forskarutbildade kommer ut som lärare i skolan menar de själva
att de har stor användning av sin forskarkompetens i undervisningen.
Gruppen har även goda förutsättningar för att bli lektor, men det
förefaller inte vara något som arbetsgivarna har uppmärksammat särskilt
när de har anställt dessa personer. Inte heller i utbildningen har den
aspekten av läraryrket berörts nämnvärt. Att ta tillvara den kompetens
som studentgruppen har är en fortsatt viktig uppgift för arbetsgivarna.
Detta särskilt med tanke på att dessa lärare ska vilja arbeta i skolan
framöver och på så sätt bidra till att stärka den vetenskapliga grunden.
Har målet för satsningen uppfyllts?
Sammanfattningsvis kan UKÄ konstatera att målet för satsningen ännu
inte uppnåtts vad gäller att examinera 250 nya ämneslärare till skolan,
samt att fördubbla antalet lektorer. Satsningen pågår till 2021, men redan
nu framstår det som svårt för lärosätena att uppnå det uppsatta målet
inom avsatt tid. Samtidigt visar utvärderingen att satsningen bidragit till
att fler ämneslärare med en forskarexamen nu arbetar i skolan. För att i
större utsträckning uppnå målet visar utvärderingen att följande punkter
skulle kunna skapa ännu bättre förutsättningar:
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Utbildningsbidragets konstruktion behöver ses över för att öka
lärosätenas flexibilitet vad gäller antagning.



Urvalsreglerna bör ses över.



Underlätta för lärosätena att ytterligare målgruppsanpassa
utbildningen och samverka med varandra. Utbildningen är
resurskrävande.



Lärosätena behöver fortsätta utveckla utbildningens innehåll
utifrån den särskilda studentgruppens kompetens och behov.



Se över huruvida ett självständigt arbete behöver ingå i denna
utbildning eller inte.



Arbetsgivarna behöver skapa möjligheter för gruppen att
använda sin forskarkompetens i skolan.

Att utvärdera om det är samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på just
denna form av KPU är dock för tidigt att säga, men med den lärarbrist vi
har i dag så är det viktigt med många ingångar till läraryrket. Under de
tre år som utbildningen pågått har lärosätena gjort justeringar vilket
avspeglas i att de senare årskullarna är avsevärt mer nöjda med
utbildningen.
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Inledning
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fick den 27 juli 2017, genom ett
tillägg till regleringsbrevet, i uppdrag att utvärdera satsningen på särskild
kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen.
Fyra lärosäten, Karlstads universitet, Stockholms universitet, Kungl.
Tekniska högskolan och Umeå universitet, erbjuder utbildningen under
perioden 2017–2021.1 Stockholms universitet och Kungl. Tekniska
högskolan ger utbildningen gemensamt. Bestämmelser om utbildningen
finns i förordningen (2016:705) om kompletterande pedagogisk
utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en
examen på forskarnivå (förordningen om KPU för personer med
forskarexamen).
Syftet med satsningen är att få fler ämneslärare inom områdena
matematik, naturorienterande ämnen och teknik, där det för närvarande
råder stor brist på lärare. Man vill också få fler lektorer i grund- och
gymnasieskolan för att stärka den vetenskapliga grunden. Målet är att
examinera 250 nya lärare och dubblera antalet lektorer i skolan.2
Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med
forskarexamen skiljer sig på några punkter från reguljär kompletterande
pedagogisk utbildning (KPU):







Den vänder sig i första hand till personer med en avlagd doktorseller licentiatexamen inom något av ämnena matematik, biologi,
fysik, kemi och teknik.
Utbildningen ges med högre studietakt än reguljär KPU. De 90
högskolepoäng som ingår ska tas under ett år (i stället för ett och
ett halvt år som motsvarar heltidsstudier).
Utbildningen ges på distans med några platsförlagda
undervisningstillfällen.
Studenterna har möjlighet att ansöka om ett utbildningsbidrag
om 25 000 kronor per månad under studietiden.

UKÄ:s uppdrag har varit att utvärdera genomförande och resultat av
satsningen med utgångspunkt i de syften för satsningen som angavs i
propositionen.3 Utvärderingens huvudfrågor har varit:
1. Hur har genomförandet av utbildningen fungerat?
2. Har de studenter som läst utbildningen blivit lärare i skolan och
har deras forskarkompetens tagits till vara?

1 U2017/03010/UH.

Utbildningarna var planerade att starta höstterminen 2016, men startade i
januari 2017 eftersom det krävdes ytterligare tid för förberedelse vid lärosätena.
2
Regeringens proposition 2015/16:142 s. 1 ff.
3 U2017/03010/UH.
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Satsningar på KPU för att få fler lärare i
skolan
Den tidsbegränsade satsning som nu genomförs för personer med en
forskarexamen inom något av ämnena matematik, biologi, fysik, kemi
eller teknik är en av flera insatser som gjorts de senaste åren för att få
fler personer att arbeta som lärare. Utöver den ordinarie
lärarutbildningen har särskilt riktade lärarutbildningar utformats och
genomförts så som: Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen
(VAL), Särskild utbildning av lärare i yrkesämnen (SÄL), Särskilda
lärarutbildningar med inriktning mot utländska lärares vidareutbildning
(ULV).4
I propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89)
föreslog regeringen att en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
skulle införas, för att ge fler personer möjlighet att snabbare utbilda sig
till lärare. Möjligheter att komplettera en lärarutbildning hade funnits
redan tidigare, men det hade inte varit tydligt reglerat. I och med
lärarutbildningsreformen 2011 kom KPU att regleras i en särskild
förordning (2011:686) och en ytterligare utbyggnad av KPU gjordes vid
flera lärosäten under åren som följde.5
Alla lärosäten som har examenstillstånd för utbildningar som leder till
ämneslärarexamen har möjlighet att ge KPU för motsvarande
inriktningar, det vill säga grundskolans årskurs 7-9 och/eller
gymnasieskolan, som det examenstillståndet avser. Studenterna ska ha
klarat av ämnesstudierna för att vara behörig till en KPU. Det betyder att
de ska ha minst 90 högskolepoäng i det ämne som de ska undervisa inom
för inriktningen grundskolans årskurs 7–9, och 120 högskolepoäng för
att undervisa i gymnasieskolan. Till skillnad från den ordinarie
ämneslärarutbildningen kan studenten bli behörig att undervisa i enbart
ett ämne.
Under KPU läser studenterna 90 högskolepoäng som består av kurser
inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och verksamhetsförlagd
utbildning (VFU). I UKÄ:s analys Nybörjare och examinerade på
lärarutbildning: Var fjärde nybörjare på ämneslärarutbildningen är en
KPU-student framgår det att KPU-studenterna är relativt många (en av
fyra ämneslärarstudenter), att de har relativt god genomströmning, är
äldre än de som går den ordinarie ämneslärarutbildningen, att de flesta
blir ett-ämneslärare och att de oftare än andra ämneslärarstudenter tar en
examen inom de naturvetenskapliga ämnena.6 Sammantaget fyller KPU

4 En

utvärdering av ULV och VAL gjordes redan 2012 av dåvarande Högskoleverket (HSV), se
Rapport 2012:7 R Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar – ULV och VAL.
Regeringen beslutade 2011 att fortsätta satsningen på VAL i form av VAL II, som pågår fram till
2030. UKÄ har i uppdrag att följa och utvärdera VAL II fram till 2021. En delrapport kom 2018:
UKÄ Rapport 2018:16 VAL II-delrapportering av ett regeringsuppdrag.
5
Se propositionerna 2014/15:1, 2015/16:1 och 2016/17:1.
6 Se UKÄ Statistisk analys 2018: Nybörjare och examinerade på lärarutbildning: Var fjärde
nybörjare på ämneslärarutbildningen är en KPU-student.

9

UKÄ

en viktig funktion för att underlätta för fler att bli lärare, och för att utöka
antalet lärare inom grund- och gymnasieskolan.
Utöver utbyggnaden av reguljär KPU har man även genomfört satsningar
på särskilda KPU riktade mot vissa ämnen och studentgrupper.
Försöksverksamheten med anställning under viss kompletterande
utbildning är en sådan satsning. Skolhuvudmännen har här kunnat
anställa en obehörig lärare med ämneskompetens i ämnen där det råder
lärarbrist under två års tid, under förutsättning att hen samtidigt läser
KPU. Detta möjliggör ett undantag från skollagen, som annars begränsar
anställningstiden för obehöriga lärare till ett år i taget.7
En annan särskild KPU är den som kallas Alternativ KPU och som
startade vid Göteborgs universitet 2015. Här läser studenterna med
förhöjd studietakt (125 procent), gör sin VFU på speciella
universitetsskolor och varvar VFU och högskoleförlagda studier mer än
vad som är vanligt inom reguljär KPU. Särskilda behörighetskrav gäller
för antagning, och denna utbildning har varit riktad mot personer med en
kandidatexamen eller motsvarande i ämnena biologi, fysik, kemi,
matematik eller teknik.8.
Verksamhetsintegrerat ämneslärarprogram (VÄP) är ett annat exempel
på en särskilt riktad KPU som drivits sedan 2013. Denna utbildning var
och är en del av en tvåårig satsning som ges av stiftelsen Teach for
Sweden i samarbete med Högskolan i Halmstad och Karlstads
universitet. Utbildningen vänder sig till personer med utbildning inom
naturvetenskap, matematik och moderna språk med målet att utbilda
lärare med ambitioner att skapa en likvärdig skola för alla.9 Högskolan i
Halmstad har även ansvarat för utbildningen Ämnesdidaktisk KPU, som
också den var riktad mot personer med genomförda ämnesstudier i något
av de naturvetenskapliga ämnena eller teknik och matematik.10 Utöver de
satsningar som fått särskilda medel har även lärosätena själva gjort flera
lokala satsningar på så kallad arbetsintegrerad KPU.11

7 Se

regeringens proposition 2015/16:23. På Skolverket genomförs nu en utvärdering av den
försöksverksamheten som kommer att vara klar våren 2020.
8 Alternativ KPU ingår i projektet Brobyggaren som är ett samarbete mellan Göteborgs stad och
Göteborgs universitet. Syftet med projektet är att göra det mer attraktivt att bli lärare i matematik
och naturvetenskapliga ämnen, men projektet syftar även till att föra universitet och skolor i
Göteborg närmare varandra. Alternativ KPU ges nu permanent vid Göteborgs universitet. Se UKÄ:s
rapport Utvärdering av tre kompletterande pedagogiska utbildningar, Rapport 2017:7, s. 8.
9 Stiftelsen Teach for Sweden har ansvarat för rekrytering och urval av studenter, ett sommarinstitut,
samt att ge studenterna en coach och mentor. De två högskolorna har ansvarat för den
kompletterande pedagogiska utbildningen som genomförs samtidigt som studenterna är anställda vid
en skola. Skolorna har valts ut av Teach for Sweden utifrån deras socioekonomiska förutsättningar
och efter samtal med kommunerna. Se UKÄ: s rapport Utvärdering av tre kompletterande
pedagogiska utbildningar, Rapport 2017:7, s. 15 ff.
10 Se UKÄ: s rapport Utvärdering av tre kompletterande pedagogiska utbildningar, Rapport 2017:7,
s. 13. Luleå tekniska universitet ingår nu även i projektet.
11 Högskolan Dalarna, Malmö universitet och Linköpings universitet har till exempel
arbetsintegrerad KPU, där studenterna arbetar som lärare och studerar parallellt. Se Skolverkets
kommande rapport om utvärderingen av försöksverksamhet under KPU.
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Få fler lektorer i skolan
Eftersom även antalet lektorer i skolan har minskat kraftigt sedan 1980talet, syftar satsningen på denna särskilda KPU också till att utöka
lektorernas antal i skolan.1980 fanns det cirka 1 500 lektorer i skolan,
medan det 2006 arbetade 311 lektorer i skolan. 12 Enligt Skolverkets
statistik för läsåret 2018/19 arbetade 224 personer sammanlagt som
lektorer i skolan. Av dessa arbetade 183 i gymnasieskolan och 41 i
grundskolan.13
Skolor kan i dag ansöka om statsbidrag för att anställa lektorer och
förstelärare. Huvudmannen ansöker om bidraget som ska användas till
att täcka upp löneökningar för karriärtjänsterna förstelärare och lektor.
Syftet med karriärtjänsterna är att höja lärarnas kompetens och att göra
yrket mer attraktivt.14
I förordningen om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg
för lärare framgår det att för att komma ifråga för en lektorstjänst ska
personen i fråga ha en forskarexamen, vara legitimerad lärare, ha arbetat
i skolan i minst fyra år och ha uppvisat pedagogisk skicklighet. En lärare
som har undervisat på högskola eller universitet behöver inte ha arbetat i
skolan i fyra år för att kunna uppfylla kraven för lektorstjänst.15 De
studenter som går den här särskilda KPU:n kommer därför ha goda
förutsättningar för att kunna arbeta som lektorer i skolan framöver, och
ett av målen med satsningen är också att fördubbla antalet lektorer i
skolan.

12 SOU

2008:52.
Skolverkets statistik över lärare i olika lärarkategorier, läsåret 2018/2019 XLS SOS tabell 5B
Grundskolan och tabell 5A Gymnasiet. https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sokstatistik-om-forskola-skola-ochvuxenutbildning?sok=SokC&verkform=&omrade=Personal&lasar=2018/19.
14
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-karriartjanster-2020-21.
15
Förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare.
13 Se
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Utvärderingens
genomförande och metod
När UKÄ fick uppdraget att utvärdera särskilt kompletterande
pedagogisk utbildningen för personer med forskarexamen skulle den
första årskullen studenter precis påbörja sin utbildning. Under våren
2018 träffade UKÄ ansvariga personer vid de fyra lärosätena och fick ta
del av lärosätenas erfarenheter av att anordna utbildningen så långt.
Tillsammans med lärosätena diskuterades hur utvärderingsprocessen
skulle se ut i förhållande till uppdragets olika delar, det vill säga att
utvärdera satsningens genomförande och resultat. Diskussionen
utmynnande i att underlaget skulle inhämtas genom att:
-

lärosätena beskrev sin utbildning

-

en bedömargrupp gjorde platsbesök med intervjuer

-

studenter svarade på enkäter under och efter avslutad utbildning.

Lärosätenas beskrivning
Lärosätena ombads att utifrån ett antal frågor skriva en kort text om
utbildningarnas upplägg och genomförande. Dessa frågor var (i något
förkortad form):
-

Hur togs satsningen emot vid lärosätet? Vilka överväganden
gjordes inför beslut om att erbjuda utbildningen?

-

Hur hanterades antagning och urval? Har det skett några
förändringar under utbildningens gång?

-

Hur ser grunddragen i utbildningens struktur och innehåll ut vid
lärosätet?

-

Vad anser ni är speciellt för just ert lärosäte? Vad har varit
speciellt utmanande respektive välfungerande?

Beskrivningarna kom in till UKÄ i februari 2019 (se bilaga 1) och
har även fungerat som underlag inför bedömargruppens intervjuer.
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Bedömargruppen och platsbesök med
intervjuer
Under våren 2019 påbörjades arbetet med att utse en bedömargrupp.
Utgångspunkten var att bedömargruppen skulle vara väl insatt i KPU
eller haft erfarenheter av särskilt riktade utbildningssatsningar. Även en
arbetslivsrepresentant med erfarenhet från VFU eller annan relevant
verksamhet skulle ingå i bedömargruppen. En bedömargrupp utsågs i
juni 2019 (se bilaga 2) bestående av fyra personer, varav tre sakkunniga
och en arbetslivsrepresentant:





Nils Johansson (utbildningsledare, Malmö universitet)
Göran Johansson (tidigare utbildningsledare, Högskolan
Dalarna)
Marie Svensson Strandevall (utbildningsledare, Göteborgs
universitet)
Monica Chocron (utvecklingsledare, Göteborgs stad).

Bedömargruppens uppgift har varit att samla in information om
utbildningens genomförande vid lärosätena och att därefter sammanfatta
sina intryck av hur genomförandet av utbildningen fungerat.
Bedömargruppen genomförde under september och oktober 2019
intervjuer vid de lärosäten som ger utbildningen. Vissa frågor ställdes till
samtliga lärosäten, medan andra frågor ställdes till vissa av lärosätena.
Det utifrån den information som fanns i lärosätets beskrivningar.
Frågorna berörde:





antagningsförfarandet och urvalsprinciperna
utbildningens upplägg, innehåll och struktur
den verksamhetsförlagda delen i utbildningen (VFU)
utbildningsbidragets betydelse för genomförandet av
utbildningen.

Innan intervjuerna hade bedömargruppen läst lärosätenas beskrivningar
av utbildningen. Personer som intervjuades var:






övergripande ansvariga (programsamordnare eller liknande)
lärare i utbildningen
personer med ansvar för administration eller bidragshantering
VFU-ansvariga vid lärosätet (även en VFU-handledare deltog).

Syftet med bedömargruppens arbete har varit att beskriva och reflektera
över hur utbildningen har genomförts vid lärosätena. Studenter har inte
intervjuats vid lärosätena eller deltagit i bedömargruppens arbete,
eftersom de studenter som har gått utbildningen har fått möjlighet att i
enkäter besvara frågor som bland annat berör hur de upplevt
utbildningen och hur deras arbetsliv utvecklats efter genomförd
utbildning.
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Enkäter skickades till studenter
För att kunna skicka ut enkäter till de studenter som går och som har gått
utbildningen, samlade UKÄ in studentuppgifter från lärosätena. Tre
årskullar bedömdes vara möjliga att följa utifrån tidsramen för UKÄ:s
uppdrag (de påbörjade sina studier vårterminen 2017, 2018 eller 2019).
Enkäten skickades ut via e-post vid olika tillfällen och i utskicket
bifogades även en bilaga om hantering av personuppgifter. Enkäten
skickades ut i olika omgångar och med delvis olika frågor beroende på
när studenterna påbörjade studierna. Årskull 2017 fick enkäten vid två
tillfällen, en enkät ett halvår efter avslutad utbildning och en enkät ett
och ett halvt år efter avslutad utbildning. Årskull 2018 fick en enkät
under pågående utbildning och en enkät ett halvår efter avslutad
utbildning. Årskull 2019 fick enkäten vid ett tillfälle under pågående
utbildning. Utskickstillfällen och enkätinnehållet fördelat på
frågeområden framgår av tabell 1.
Tabell 1. Utskickstillfällen och enkätens innehåll.
Bakgrund Utbildningens
Examen
Sysselsättning Avslutande
utformning
och
efter studierna kommentarer
och innehåll legitimation
Årskull
2017

Maj 2018

Maj 2018

Maj 2019
Årskull
2018

Nov 2018

Maj 2019

Maj 2018

Maj 2018

Maj 2019

Maj 2019

Maj 2019

Nov 2018

Maj 2019
Årskull
2019

Maj 2018

Nov 2018
Maj 2019

Maj 2019

Maj 2019

Maj 2019
Maj 2019

I enkäten ställdes frågor om hur studenterna har uppfattat utbildningen
och vad de arbetade med efter avslutad utbildning (om de hunnit avsluta
utbildningen). Vid samtliga tillfällen ställdes även vissa
bakgrundsfrågor, eftersom det inte skedde någon individkoppling mellan
den första och andra enkäten. Studenterna fick vid samtliga tillfällen
även möjlighet att lämna avslutande kommentarer. Svarstiden var cirka
fyra veckor för varje enkättillfälle. Frågorna i enkäten är grupperade i
olika områden:






Studenternas bakgrund
Utbildningens utformning och innehåll
Studenternas examen och lärarlegitimation
Sysselsättningen efter studierna
Studenternas avslutande kommentarer

Frågorna har ställts vid olika tillfällen och de svarande har då kommit
olika långt i utbildningen, vilket kan ha påverkat resultatet. De som har
studerat ungefär ett halvår på sin utbildning svarar kanske annorlunda än
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de som nästan är klara eller som blev klara med sin utbildning ett halvår
innan de besvarade enkäten. Vinsten med att ha ett större svarsunderlag
har ändå bedömts som större än den eventuella risken med att svaren
skiljer sig något åt mellan omgångarna beroende på tidpunkt.
I analysen av svaren från studentenkäterna är studenterna grupperade
efter årskullar och inte efter vilket lärosäte de har studerat vid. Den
beskrivande statistiken visade endast på marginella skillnader lärosätena
emellan varpå det inte ansågs motiverat att riskera att peka ut enskilda
individers svar. Med detta tillvägagångssätt har även citat från svaren på
de öppna frågorna kunnat användas utan att det framgår vem som sagt
vad. Det hade annars varit en risk eftersom de studenter som ingår är
förhållandevis få.

Svarsfrekvens
I tabellen redovisas svarsfrekvensen för enkättillfälle och årskull. De
studenter som besvarade enkäten svarade i princip på alla frågor som
ställdes till dem. Det partiella bortfallet är därmed mycket litet och
omfattar bara en eller två individer på någon enstaka fråga.
Tabell 2. Beskrivning av enkättillfällen, svarande och bortfall för de olika
årskullarna.16
Enkät 1
Enkät 2

Årskull
2017
Årskull
2018
Årskull
2019

Total
Svarande
Bortfall
Total
Svarande
Bortfall
Total
Svarande
Bortfall

Antal
68
46
22
45
34
11
53
36
17

Andel
68 %
32 %
76 %
24 %

Antal
68
42
26
45
24
21

68 %
32 %

Studenter som påbörjade studier vårterminen 2017 (årskull 2017) och
studenter som påbörjade studier vårterminen 2018 (årskull 2018) fick två
enkäter var. I årskullen 2017 var det 37 av 68 studenter som besvarade
båda enkäterna. För årskullen 2018 var motsvarande antal 21 av 45. De
som påbörjade studier vårterminen 2019 (årskull 2019) fick bara en
enkät. De frågor som berörde utbildningens utformning och
genomförande ställdes till alla tre årskullar, men bara vid ett tillfälle

16

Tabellen är rensad på så sätt att studenter som har bytt till en senare omgång ingår i den senare
antagningsomgången. Totalt rör det sig om 4 individer. Tabellen är också rensad från utskick där
mejlet aldrig kom fram (undertäckning), vilket hände vid 1 tillfälle, samt ett utskick som gick till en
individ som aldrig påbörjade KPU:n (övertäckning).
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Andel
62 %
38 %
53 %
47 %

vardera. Det innebär att det var totalt 116 personer som svarade på dessa
frågor.17
Tabell 3. Antal som har besvarat frågorna om utbildningens utformning
och uppläggning. Redovisas totalt och per årskull.
Kvinnor
Män
Totalt
Årskull 2017
18
28
46
Årskull 2018
14
20
34
Årskull 2019
23
13
36
Total
55
61
116

Vissa frågor ställdes i flera av enkäterna och för de frågorna är totalt
antal svarande högre, 124. Det avser frågor om den svarandes bakgrund
och tidigare erfarenheter.
Sammantaget innebär det att svar finns från alla tre årskullar om
bakgrund samt utbildningens utformning och innehåll, varav två fick
svara på det under tiden de studerade på utbildningen och en fick svara
på det i efterhand. Svar finns också om examen och legitimation för två
av årskullarna, varav den ena har följts upp vid två tillfällen. Detsamma
gäller uppgifter om sysselsättning efter studierna. Enkäterna ger därmed
en bild av hur studenterna har uppfattat utbildningens genomförande.
Det framgår också om de svarande arbetar i skolan i dag och om de
använder sin forskarkompetens, det vill säga det som UKÄ har tolkat
som satsningens resultat.

17

Antal svarande per årskull ser ut på följande sätt: 46 svarande 2017, 34 svarande 2018 och 36
svarande 2019. Årskull 2018 och 2019 fick vid svarstillfället frågan om de studerar på utbildningen.
Det gjorde alla förutom 3 i årskullen 2018 och 4 i årskullen 2019. Årskullen 2017 fick inte den
frågan i och med att frågorna skickades ut när studierna förväntades vara avslutade enligt normal
studietid.
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Utbildningens genomförande
– bedömargruppens yttrande
Bedömargruppens uppgift i utvärderingen har varit att informera
sig om utbildningen och reflektera kring dess genomförande
utifrån lärosätenas erfarenheter av att planera för utbildningen och
därefter genomföra den. Vid intervjuerna har bedömargruppen
ställt frågor om områden som de bedömer är särskilt viktiga att
belysa. De handlade om:





antagningsförfarandet och urvalsprinciperna
utbildningens upplägg, innehåll och struktur
den verksamhetsförlagda delen i utbildningen (VFU)
utbildningsbidragets betydelse för genomförandet av
utbildningen

Det här kapitlet är strukturerat utifrån de områden som har varit
föremål för intervjuerna. I ett avslutande avsnitt har
bedömargruppen sammanfattat sina intryck av satsningen på en
särskild kompletterande utbildning för personer med
forskarexamen.

Lärosätenas uppdrag och antagning
Uppdraget för Stockholms universitet/Kungl. Tekniska högskolan,
Umeå universitet och Karlstads universitet är att under en
femårsperiod utbilda personer med forskarexamen till att bli
ämneslärare. Målet är att utbilda 250 ämneslärare och fördubbla
antalet lektorer i skolan. Ett tillfälligt utbildningsbidrag införs i
samband med satsningen för att locka fler att påbörja och slutföra
utbildningen. Detta kan betalas ut till högst 50 helhetsstuderande
per år, och de fyra lärosätena disponerar tillsammans 50
utbildningsplatser per år. Lärosätena har kommit överens om att
fördela studenterna så att Stockholms universitet/Kungl. Tekniska
högskolan varje år får 18 platser medan Umeå universitet och
Karlstads universitet får 16 platser vardera. Projektet skulle ha
startat höstterminen 2016 men kom igång först vårterminen 2017.
Även om lärosätena till en början hade en ambition om att
antagningen och urvalet inte skulle skilja sig mellan lärosätena,
valde varje lärosäte ändå att använda sina sedan tidigare
upparbetade system för bedömning av ämnesmeriter och urval.
Enligt lärosätenas beskrivningar (bilaga 1) var tiden helt enkelt för
kort för att skapa ett gemensamt system för detta.
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Enligt lärosätena är intresset för att läsa denna särskilda KPU stort.
De behöriga sökande till programmet är betydligt fler än antalet
utbildningsplatser vid alla lärosäten. Den korta utbildningstiden,
utbildningsbidraget och möjligheten att så småningom kunna
anställas som lektor i skolan är faktorer som anses bidra till det
stora intresset för utbildningen. Söktrycket gör att det så här långt
bara är sökande till de högst prioriterade urvalsgrupperna som har
blivit antagna.
Studenterna rekryteras från olika håll i landet vid lärosätena. Till
Stockholms universitet/Kungl. Tekniska högskolan kommer
studenterna i huvudsak från den egna regionen. Umeå universitet
tar emot studenter från hela landet. Många är bosatta i södra
Sverige och få studenter kommer från den egna regionen.
Karlstads universitet antar också studenter från flera olika håll i
landet, men framför allt från Stockholmsregionen. Det är få
studenter som kommer från närområdet.

Förkunskapskrav och urval
För att antas till utbildningen krävs en forskarexamen, antingen
doktorsexamen eller licentiatexamen. Det är till övervägande del
studenter med doktorsexamen som läser utbildningen. I
propositionen18 som låg till grund för förordningen om KPU för
personer med forskarexamen anges bristen på lärare i matematik,
naturorienterande ämnen och teknik som särskilt alarmerande. Det
är därför logiskt att lärosätena har prioriterat detta område vid
urvalet av sökande.
Stockholms universitet/Kungl. Tekniska högskolan har prövat
olika urvalsmodeller. Den senaste är en modifierad variant av den
modell som användes vid första antagningsomgången. I den första
urvalsgruppen prioriteras sökande med fler än ett
undervisningsämne, det vill säga behörighet i två eller tre ämnen
för årskurs 7–9 eller behörighet i två ämnen för gymnasieskolan.
Men för att kunna utbilda fler lärare i matematik räknas från och
med 2019 även sökande med matematik som enda ämne till den
första urvalsgruppen. Vid 2018 års antagning prövades
motivationsbrev som antagningskriterium. Syftet var att ge förtur
till studerande som kunde visa att de verkligen var intresserade av
att bli lärare. Motivationsbrevet skulle motverka att studenter
gjorde en ansökan till programmet slentrianmässigt. Men det
visade sig vara resurskrävande att hantera motivationsbrevet och
svårt att bedöma det på ett rättssäkert sätt. Platsbesöket visade att
de studenter som gjorde avbrott från programmet i regel hade
andra skäl än ointresse för yrket.

18

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (prop.
2015/16:142)
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Umeå universitet har använt samma modell för urval av sökande
vid de tre genomförda antagningsomgångarna. Till den första
urvalsgruppen räknas studerande med ämnesinriktad eller
ämnesdidaktiskt inriktad forskarexamen inom biologi, fysik, kemi,
matematik eller teknik. Om det finns fler sökande än antal platser
tillämpas lottning. Vid antagningstillfället granskas bara
studenternas förstaämne. Vid platsbesöket framkom att
fördelningen mellan ämnen ofta är ojämn. Många studenter har
biologi men få har matematik.
Vid Karlstads universitet har urvalet förändrats vid flera tillfällen.
Till den senaste antagningsomgången 2019 gjordes urvalet om på
ett genomgripande sätt. Då valde lärosätet att dela in de sökande i
fem olika prioriterade urvalsgrupper (biologi, fysik, kemi,
matematik och teknik). Var och en av grupperna/ämnena
tilldelades en viss andel av de planerade platserna utifrån antalet
behöriga sökande i respektive ämne. På så sätt kunde man
åstadkomma en önskvärd fördelning mellan undervisningsämnena.
Lottning tillämpas för att rangordna studenterna inom varje
urvalsgrupp. Vid ansökningstillfället granskas bara studenternas
förstaämne.
Bedömargruppen konstaterar att lärosätena har valt att ha olika
modeller för att prioritera urvalet. En skillnad är exempelvis att
Stockholms universitet/Kungl. Tekniska högskolan prioriterar
behörighet i fler ämnen med undantag för matematik, medan
Umeå universitet och Karlstads universitet bara granskar
studenternas förstaämne vid antagningstillfället.

Bedömning av ämneskunskaper
Stockholms universitet ansvarar för bedömningen av studenternas
ämneskunskaper i matematik, kemi, fysik, biologi och
naturkunskap, medan Kungl. Tekniska högskolan ansvarar för
bedömningen av teknik. Teknik är ett ämne som ofta kräver en
flexibel bedömning, eftersom de sökande i regel inte har den bredd
och de formella kunskaperna i varje del av ”paraplyämnet” teknik.
Det är ämnessakkunniga som genomför bedömningen med hjälp
av en matris över ämnesspecifika behörighetskrav. Arbetet sker på
samma sätt för denna särskilda KPU som för sökande till ordinarie
KPU. Vid Umeå universitet är det lärarutbildningskansliet som gör
behörighetsbedömningen i samråd med ämnessakkunniga. Vid
Karlstads universitet gör antagningsavdelningen bedömningen av
de sökandes ämneskunskaper med hjälp en matris över
ämnesspecifika behörighetskrav på samma sätt som vid antagning
till ordinarie KPU. Ämnesexperter och programansvariga
kontaktas vid behov.
I förordningen om KPU för personer med forskarexamen anges att
förtur ska ges till sökande med forskarexamen som har en
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inriktning mot ämnesdidaktik eller ett ämne som ligger nära
studentens undervisningsämne. Vid intervjuerna framkom det att
lärosätena anser att det inte alltid är lätt att bedöma om
studenternas avhandlingar har relevans för deras
undervisningsämne. Den bedömningen görs alltid av
ämnessakkunniga.

Kursupplägg – struktur och innehåll vid
de olika lärosätena
Stockholms universitet/Kungl. Tekniska högskolan
Lärosätena har tillsammans kommit överens om ett gemensamt
program med en gemensam examen och erbjudit denna utbildning
med en likadan utbildningsplan som är fastställd vid respektive
lärosäte. Nya kurser har utvecklats där kursansvaret är fördelat
mellan Stockholms universitet (flera olika institutioner) och
Kungl. Tekniska högskolan (en institution). Utbildningen är
uppdelad på tre terminer: vår-, sommar- och hösttermin.






Vårterminen (termin 1) innehåller 35,5 högskolepoäng och
startar med kursen Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg
och bedömning. Därefter läser studenterna två kurser
parallellt: Sociala relationer och ledarskap och Teorier och
lärande och individens utveckling. Under kurserna är även
en åtta veckor lång VFU-period inlagd.
Sommarterminen (termin 2) innehåller två kurser om
sammanlagt 18 högskolepoäng: Utbildning, skola och
samhälle-nutida och historiska perspektiv och Självständigt
arbete/Examensarbete. Under terminen finns också en
kortare VFU-period om två veckor. Den fullgörs i en
pedagogisk miljö som inte är en skola, till exempel ett
science center eller museum.
Höstterminen (termin 3) innehåller sammanlagt 36,5
högskolepoäng och är upplagd med tre parallella kurser
som sträcker sig över hela terminen: Ämnesdidaktik I och II
samt Specialpedagogik. Nio veckors VFU är inlagt under
terminen och bryter därmed de högskoleförlagda kurserna.
Dessutom finns studieutrymme under hela terminen att
skriva sitt självständiga arbete. Under vår- och hösttermin
finns också en programintegrerande kurs som innehåller
information om programmet, examensmålen och
genomförandet samt distansundervisning och digitala
resurser.

Ansvar för genomförande och examination av utbildningens kurser
är fördelat mellan Stockholms universitet och Kungl. Tekniska
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högskolan. Utbildningen är upplagd som en ”deldistansutbildning”
med cirka 12–13 dagar förlagda till campus och övrig tid förlagd
på distans eller VFU. Den programintegrerande kursen liksom
programmets första kurs är enligt lärosätena viktiga, eftersom det
uppmärksammar studenterna på distansutbildning och samarbete.
Studenterna får här möjlighet att lära känna varandra. Erfarenheter
från Kungl. Tekniska högskolan har visat att en övergripande kurs
som håller ihop ett relativt ”spretigt” program och ger studenterna
möjlighet att förstå sin utbildning är väl använda studiepoäng.
Kursen tillämpar inte graderade betyg.
Deldistansutbildningen är upplagd i moduler med ett tydligt
schema som kräver att studenterna är aktiva för att de ska klara
studierna. Alla kurser innehåller seminarier, både obligatoriska på
plats och via webben. Innehållet i kurserna inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan har hämtats från befintliga kurser
inom den reguljära KPU:n, eftersom det fanns ont om tid att
planera för en helt ny utbildning. Kursernas ordningsföljd är
däremot annorlunda. I genomförandet har stor vikt lagts vid att
bemöta deltagarnas erfarenheter utifrån deras djupa
ämnesutbildning, lärarerfarenhet från universitet/högskola och
eventuell övrig yrkeserfarenhet.
Det har enligt lärosätena varit viktigt att låta den här
studentgruppen tidigt specialisera sig på ämnesdidaktik i både
kurser och i det självständiga arbetet, eftersom studenternas
tidigare studier varit inriktade mot andra mål än att bli verksamma
lärare i skolväsendet. Om man har ett ämne i sin kommande
examen har det under höstterminen (termin 3) funnits möjlighet att
läsa två olika ämnesdidaktiska kurser: en grundkurs och en
fortsättningskurs. Om man har två ämnen läser man två
grundkurser, men schemat har varit sådant att studenterna vid
behov frivilligt har kunnat välja ytterligare en kurs.
Ämnesdidaktiken har haft sin inriktning mot matematik, teknik
och det naturvetenskapliga ämnesområdet. Inom det senare ges
ämnesspecifika seminarier i fysik, kemi och biologi.
Enligt lärosätet har det självständiga arbetet varit viktigt att ha med
i den här utbildningen, trots att studentgruppen är
forskningsmeriterad sedan tidigare. Skälet är att det självständiga
arbetet ska ha en inriktning mot samhällsvetenskaplig metod,
något som målgruppen oftast saknar erfarenhet av. Det
självständiga arbetet introduceras tidigt i utbildningen under
termin 1. Huvudparten av det självständiga arbetet är förlagt till
termin 2 och 3 – parallellt med andra kurser.
Ett tydligt mål i utbildningen har varit att åstadkomma ett
perspektivbyte hos studenterna – från forskare till lärare.
Ordningsföljden på kurserna har enligt lärosätet fungerat bra och
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genomströmningen har varit god. Svårigheten har snarast varit att
få allt innehåll att rymmas inom den begränsade tiden. Under de
högskoleförlagda tillfällena har olika examinationsformer
tillämpats, som muntliga och skriftliga examinationer samt
studentaktiva arbetssätt, vilket enligt lärosätet upplevts som viktigt
för att få variation. Även om utbildningen vänder sig till en
målgrupp som skulle ha möjlighet att ansöka om och få en tjänst
som lektor i skolan i framtiden har programmet inte anpassats efter
just detta kommande läraruppdrag.
Utbildningserfarenheter

I de olika kurserna vid Stockholms universitet/Kungl. Tekniska
högskolan arbetar flera lärare, och det finns enligt lärosätena en
god lärarlagskänsla. Det sker däremot inte mycket samplanering
mellan kurserna, vilket är något som både lärosätet och
bedömargruppen anser skulle ha kunnat utvecklas mer. Den
programintegrerande kursen som går under vår- och höstterminen
fungerar däremot sammanhållande för studenterna, vilket är
positivt.
Vid Stockholms universitet/Kungl. Tekniska högskolan är det
viktigt att lärarna i utbildningen har erfarenhet av distansutbildning
och gärna vill arbeta med den studieformen. Viktigt är också att
kursens lärare har skolerfarenhet som lärare och helst egen
lärarutbildning.
Erfarenheten från kurserna är att studenterna ofta har en djup
kunskap i ämnet, är vana läsare och skribenter, är pålästa, bidrar
till en god och högkvalitativ seminariekultur samt gör goda
analyser. Däremot har de haft svårare för att ”göra teori till
praktik”, eftersom det visat sig inte vara så lätt att anpassa de djupa
ämneskunskaper de har till arbetet i skolan. Studenterna går in i ett
helt nytt yrke som lärare i skolväsendet, och saknar erfarenhet av
detta. Studenterna behöver exempelvis hjälp med hur man planerar
elevaktiva arbetssätt i skolan.
För en del studenter är det enligt lärosätena ett
andrahandsalternativ att söka sig till skolan, vilket kan bero på att
man exempelvis saknar fast tjänst vid universitet eller högskola
eller saknar forskningsmedel. Att utbilda sig till att bli lärare i
skolan kan då vara en trygghet och en utväg. De flesta har
samtidigt ett genuint intresse av att bli lärare och eventuella
avhopp motiveras av att man till exempel fått fortsatt tjänst vid
universitetet. Inga avhopp tycks enligt lärosätena ske på grund av
att studenten inte har trivts i skolan.
Vid intervjuerna framkom att studenter ofta känner sig stressade av
den komprimerade studieformen. En del har nästan hamnat i en
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slags ”livskris” eftersom de känner att de – trots djupa
ämnesstudier och forskningsarbete – inte omedelbart behärskar
ämnet som ett undervisningsämne i skolan. Lärosätena framhåller
också att eftersom studenterna ställs inför elevers lärandeproblem
kan de behöva stöd och mer kunskap om detta. En annan orsak till
stress kan även vara att vissa studenter, trots den förhöjda
studietakten och bidraget, arbetar vid sidan av studierna. Detta har
inte fungerat bra enligt lärosätet eftersom studietakten är för hög
för att kunna kombinera arbete med studier.
Erfarenheterna från det självständiga arbetet är att den kursen ofta
blir en stötesten för studenterna, eftersom den kräver tid och har en
helt annan inriktning än vad studentgruppen är van vid. De ställs
inför ett nytt vetenskapsfält där det till exempel ofta är vanligt att
använda sig av en kvalitativ metod i stället för kvantitativ metod,
som de ofta varit vana vid sedan tidigare. Även om kursen
introduceras i mitten av vårterminen, har en period förlagd till
sommarterminen och ska skrivas färdig under höstterminen, verkar
upplägget enligt bedömargruppen inte vara optimalt för
studenterna. Kursen är sällan klar i samband med utbildningens
avslut. Att ge kursen under sommarterminen är problematiskt
eftersom universitetslärares årstjänstgöring gör att de oftast är
lediga på sommaren. Detta har inneburit att studentens handledare
inte varit tillgänglig under sommaren. I stället har man infört ett
”joursystem” som gett studenterna möjlighet att kontakta en mer
generell handledare, men inte den de själva tilldelats. Enligt
lärosätena är sommarterminen ofta svåra att göra effektiva,
eftersom studenterna till exempel har barn som är lediga och att de
också behöver viss tid för återhämtning.

Umeå universitet
Lärosätet har byggt sin KPU för personer med forskarexamen
utifrån sina erfarenheter av en annan kompletterande pedagogiska
utbildning, som man gett sedan 2014 med förhöjd studietakt för
personer med gedigen akademisk bakgrund. Utbildningen har getts
som en distansutbildning med högskoleförlagda tillfällen. Den här
särskilda KPU:n har därför kunnat struktureras utifrån ett befintligt
upplägg och inga nya kursplaner har behövt skrivas. Ingen
samläsning sker dock mellan de båda utbildningarna, utan de ges
separat.
Eftersom flera institutioner är inblandade i utbildningen är det
lärarutbildningskansliet som håller samman utbildningen.
Programansvaret ligger hos styrelsen och kvalitetsfrågorna sköts
av programrådet. En utbildningssamordnare/studievägledare är den
som har studentkontakterna. Lärarna i de olika kurserna planerar
dessa ihop för att studenterna ska möta olika arbets- och
examinationsformer. Utbildningen är upplagd över hösttermin och
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vårtermin där även sommaren används för att påbörja ett
självständigt arbete.





Under vårterminen (termin 1) läser studenterna hela
innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan i form av
6 olika delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng. En av
kurserna innehåller också en veckas VFU. Totalt läser
studenterna 46,5 högskolepoäng under termin 1.
Under sommaren påbörjas examensarbetskursen
(självständigt arbete) som avslutas i slutet av höstterminen
(termin 2).
Under höstterminen (termin 2) fullgör studenterna parallellt
med det självständiga arbetet dessutom VFU under 19
veckor. Totalt läser studenterna under sommaren och
höstterminen 43,5 högskolepoäng.

Enligt lärosätet är det viktigt att den långa VFU-perioden under
höstterminen börjar så nära inpå skolornas läsårsstart som möjligt,
eftersom studenterna på så vis kommer in i skolans arbete redan
till terminsstarten och får vara med vid planering och vid elevernas
skolstart. Kurserna under vårterminen ges av tre olika institutioner
vid lärosätet. En av dessa institutioner ansvarar också för det
självständiga arbetet och den verksamhetsförlagda utbildningen
under sommaren och höstterminen. Samma institution och lärare är
ansvarig för VFU och ämnesdidaktik, för att skapa kontinuitet. De
högskoleförlagda träffarna under vårterminen äger rum i
anslutning till varje kursslut och kursstart, cirka nio träffar under
året med i regel tre dagar per träff.
En bärande idé i utbildningen är enligt lärosätet att examinera
examensordningens mål återkommande, det vill säga på
grundläggande, befästande och fördjupande nivå i både kurserna
inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och i den
verksamhetsförlagda utbildningen. Den första terminens
veckolånga VFU är i första hand yrkesorienterande, och ger
studenterna kontakt med skolväsendet och en lärare i skolan. Den
ger också möjlighet för studenterna att knyta teorier till praktik och
reflektera över sitt ämnesdjup i förhållande till skolans
undervisningsämne. Den här första VFU:n måste vara godkänd för
att studenterna ska kunna göra den långa VFU-perioden under den
andra terminen.
Kurserna i utbildningen har förändrats under de olika
antagningsomgångarna. Till en början innehöll utbildningen en
kurs i kunskaps- och vetenskapsteori, men erfarenheterna visade
att detta var ett fält där det redan fanns gedigna kunskaper hos
målgruppen. Den kursen har därför, efter önskemål från
studenterna, ersatts av en kurs i ämnesdidaktik. Ämnesdidaktik ges
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vid lärosätet generellt mot naturvetenskapliga ämnen, matematik
och teknik men metodiken kopplas till de specifika enskilda
ämnena, vilket enligt lärosätet kan vara komplicerat att få ihop på
grund av det låga studentantalet i varje antagningsomgång.
Vid konstruktionen av utbildningen fanns en tydlig uppfattning vid
lärosätet om att ett självständigt arbete var viktigt även för den här
forskningsmeriterade målgruppen. Skälet var att det självständiga
arbetet skulle ha en samhällsvetenskaplig och ämnesdidaktisk
inriktning, vilket är områden som studenterna ofta inte är bekanta
med sedan tidigare.
Vid intervjuerna frågade bedömargruppen om de blivande lärarnas
möjligheter att i framtiden verka som lektorer var något som
berördes i utbildningen. Lärosätet svarade att kurserna inte har
anpassats särskilt efter det, och att det inte heller är något som
tagits upp specifikt eftersom fokus legat på att verka som lärare i
skolan med de didaktiska utmaningarna och de krav som ett
föränderligt samhälle ställer på skola och lärare.
Utbildningserfarenheter

Vid intervjuerna framkom att studentgrupperna vid Umeå
universitet verkar uppskatta sin utbildning och har god
genomströmning i kurserna under den första terminen.
Examensarbetskursen har däremot sämre genomströmning.
Studenterna är kvalificerade och motiverade till utbildningen men
lärosätet menar att de i examensarbetskursen stött på andra krav än
vad de förväntade sig och därför kanske har tagit för lätt på kursen.
Studenterna är även attraktiva för arbetsgivare och erbjuds ofta
arbete i skolan redan innan de är klara med hela utbildningen.
Flera studenter väntar därför med det självständiga arbetet.
Skolhuvudmännen har varit intresserade av att få studenter från
den här gruppen till skolorna under VFU och ser enligt lärosätet
möjligheten att så småningom kunna anställa en förstelärare.
Sammanfattningsvis kan sägas att studentgruppen enligt lärosätet
är positiv till sin utbildning, motiverade och intresserade av
vetenskapliga undersökningar och det vetenskapliga underlaget till
olika kursmoment. Diskussioner förs på hög nivå och merparten av
studenterna har undervisningserfarenhet, men från högskolan och i
mindre omfattning från skolan. En del har inte hunnit fundera över
skolan, skolpolitik och vad det innebär att vara lärare i skolan.
Mycket av detta behöver klarläggas i utbildningens första kurs.
Sett ur ett lärarperspektiv är det enligt lärosätet en attraktiv
utbildning att undervisa på eftersom studenterna är lite äldre,
kommer med andra erfarenheter och befinner sig på en hög
kvalitativ nivå i förhållande till de reguljära programmen. Lärarna
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vid lärosätet vittnar om att det händer mycket med studentgruppen
under utbildningsåret: de blir generellt sett goda lärare i skolan
med mycket goda ämneskunskaper.
De högskoleförlagda fysiska träffarna är viktiga. Distansformen
gör att det har blivit mycket skriftliga uppgifter. Erfarenheten visar
att fler föreläsningar skulle kunna läggas på webben, så att
deltagaraktiviteterna kunde få större utrymme under träffarna. Av
resursskäl sker inte mycket lärarledd undervisning på webben
mellan träffarna.
När det gäller VFU har lärosätet goda erfarenheter av att ge en
lång sammanhängande period, även om det kan vara svårt att få
skolor att ta emot studenter under så många veckor. VFU görs
inom det ämne studenten har antagits i och erbjuds även möjlighet
att genomföra VFU i ytterligare ämnen som den studerande har
tillräckliga ämnesstudier i. Studenterna har uttryckt önskemål om
att få en längre period redan under den första terminen. Det finns
också tankar om hur man ska hantera det självständiga arbetet för
den här studentgruppen. Det samhällsvetenskapliga perspektivet är
viktigt menar lärosätet, men formen skulle kunna vara annorlunda,
till exempel i form av ett skolutvecklingsarbete knutet till den
ämnesdidaktik som studenterna efterfrågar. Det skulle kunna göra
att studenterna upplever det självständiga arbetet som mer konkret
och tydligare förankrat i skolmiljön, resonerar lärosätet.

Karlstads universitet
Karlstads universitet har sedan 2012 erbjudit KPU på distans på
både hel- och halvfart, men har ingen erfarenhet av att ge
utbildningen med förhöjd studietakt. Det innebar att universitetet
startade med ett utvecklingsarbete för att skapa både en
utbildningsplan och kursplaner för utbildningen. Ingen samläsning
skulle ske med andra utbildningar, utan studentgruppen skulle
utgöra en egen undervisningsgrupp. Vid lärosätet insåg man att
utbildningen särskilt behövde fokusera på studenternas
perspektivbyte: från att ha varit forskare till att bli lärare i skolan.
Vidare skulle utbildningsupplägget också beakta målgruppens
möjligheter att arbeta som lektor i skolan (se lärosätets beskrivning
bilaga 1). Utifrån de kursplaner som fanns inom den reguljära
KPU:n bearbetades innehållet i den utbildningsvetenskapliga
kärnan (UVK):
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Den första terminen omfattar 45 högskolepoäng och med två

kurser om vardera 15 högskolepoäng inom UVK (Skolan
som system och idé och Den lärande eleven) samt en första
VFU-kurs om 15 högskolepoäng.
Den andra terminen omfattar också 45 högskolepoäng och
innehåller fyra kurser om sammanlagt 30 högskolepoäng

(Leda lärande, 10,5 högskolepoäng, Bedömning i teori och
praktik, 4,5 högskolepoäng, Ämnesdidaktisk kurs, 7,5
högskolepoäng och Utvecklingsarbete på forskningsmässig
grund, 7,5 högskolepoäng) samt en andra VFU-kurs om 15
högskolepoäng. För att kunna påbörja studierna under den
andra terminen krävs att studenterna har avslutat och är
godkända på den första kursen inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan under första terminen.
Av utbildningsplanen framgår att programmet genomförs med
förhöjd studietakt, det vill säga att studenterna läser 90
högskolepoäng under 12 månader, vilket även innebär studier
under sommaren. Det innebär att de båda terminerna är förlängda i
förhållande till en normal högskoletermin. Under varje termin
löper kurserna helt eller delvis parallellt med varandra och varje
termin innehåller tre närträffar om 3 dagar på campus, det vill säga
totalt 18 högskoleförlagda dagar. Under närträffarna sker dels
undervisning (till exempel föreläsningar och gruppdiskussioner),
dels examinerande inslag (till exempel seminarier). Mellan
närträffarna möts lärare och studenter på en lärplattform.
Distansundervisningen är oproblematisk menar lärosätet, och sker
via lärplattformen där det finns en god interaktion mellan lärare
och studenter. Någon föreläsning finns upplagd på nätet, men
huvudsakligen finns kursen i form av powerpoint- och PDF-filer.
VFU-kursen har trepartssamtal via nätet, men inga nätbaserade
seminarier genomförs.
VFU-kurserna löper parallellt med de mer teoretiska kurserna med
avsikten att studenterna lättare ska kunna göra kopplingar mellan
högskoleförlagd och verksamhetsförlagd utbildning. Något
självständigt arbete med en omfattning om 15 högskolepoäng
skrivs inte, eftersom studenterna anses vara väl förankrade i
vetenskaplig metod och teori. I stället skrivs ett utvecklingsarbete
om 7,5 högskolepoäng som är professionsinriktat och
problematiserar ett ämnesdidaktiskt tema i studentens förstaämne.
I de åtta kurser som utbildningen omfattar möter studenterna
lärare/teoretiker som kan forskningsfältet. De har inte alltid egen
lärarutbildning och lärarerfarenhet, men en förankring i
ämnesdidaktisk forskning. Däremot möter studenterna alltid lärare
som är verksamma i skolan i den ämnesdidaktiska kursen. En
programledare har ett särskilt ansvar för att hålla ihop
utbildningen. Programledaren träffar alltid studenterna i samband
med närträffarna och har individuella samtal om utbildningen med
dem. Utifrån intervjuerna framkom det att de olika lärarlagen
träffas ofta för att diskutera utbildningen, vilket ytterligare bidrar
till ett helhetstänkande om den.
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Utbildningserfarenheter

Vid Karlstads universitet är erfarenheten att studentgruppen är
utmanande, spännande och givande att arbeta med. Det är lite
äldre, studievana studenter med specifika kunskaper. Bland
studenterna finns flera med lärarerfarenhet från högskolan och som
kan tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till utbildningen och dess
innehåll. De är goda läsare och skriver texter/uppgifter med ett
vetenskapligt förhållningssätt. Erfarenheterna visar att den stora
utmaningen för gruppen handlar om att omvandla sina akademiska
ämneskunskaper till kunskaper i skol- och undervisningsämnet och
att kunna förmedla dem till eleverna på ett relevant sätt. Det har
också visat sig att studenterna i utbildningen är genuint
intresserade av att undervisa i skolan. Sammanfattningsvis kan
man säga att de flesta studenter framstår som nöjda med sin
utbildning. Enligt lärosätet finns det också en god genomströmning
för utbildningen som helhet, både i de målgruppsanpassade
kurserna och i det yrkesinriktade utvecklingsarbetet.19
Att förbereda för ett eventuellt kommande lektorsuppdrag i skolan
efter avslutad utbildning har inte beaktats i nämnvärd grad i
genomförandet av kurserna, trots att detta inledningsvis
diskuterades vid planeringen av utbildningen. För studenterna har
det viktigaste varit att lära sig och förstå hantverket: att vara lärare,
menar lärosätet. Å andra sidan vittnar lärosätet om att studenternas
akademiska ämnesdjup, deras reflekterande och kritiska
förhållningssätt gör dem väl lämpade att ta ansvar för ämnes- och
skolutveckling. Därmed blir de en viktig kunskapsresurs i skolan
utan att särskilt fokusera på detta i den kompletterande
pedagogiska utbildningen.
På lärosätet har man positiva erfarenheter av att studenterna
skriver ett utvecklingsarbete i stället för ett examensarbete.
Lärosätet menar att just den här studentgruppen kan hantverket att
skriva en akademisk text på vetenskaplig grund, men att de
däremot behöver tänka nytt med ett ämnesdidaktiskt perspektiv.
Studenterna behöver en annan forskningsinriktning och en
kvalitativ metodinriktning. Eventuellt skulle detta behöva
synliggöras och ytterligare förstärkas i utbildningen i form av en
mindre teori- och metodkurs, menar bedömargruppen.
En stor utmaning i utbildningen har dock den förhöjda studietakten
varit, eftersom de flesta kurser och moment är förlagda till de
reguljära terminerna. Sommaren blir i realiteten studenternas egen
arbetstid. Att tydligare utnyttja sommaren för kursgivning skulle
enligt bedömargruppen kunna vara ett sätt att undvika parallella

19

För årskullen 2017 hade 13 av 16 nybörjare vid Karlstads universitet tagit examen i november
2019. För årskullen 2018 hade 6 av 15 nybörjare tagit examen.
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kurser under VFU:n och möjliggöra för studenterna att delta alla
dagar under VFU:n på skolan.
Den lilla studentgruppen har gjort det möjligt för lärosätet att få
fördjupande information om hur studenterna upplever utbildningen
genom de individuella samtal som programledaren kan föra med
studenterna. Samtalen fungerar som ett värdefullt komplement till
de kurs- och programvärderingar som görs och underlättar för
lärosätet att snabbt få en bild av hur studenterna ligger till och vad
som är särskilda utmaningar för dem.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Enligt examensordningen omfattar en ämneslärarexamen 30
högskolepoäng VFU och 60 högskolepoäng
utbildningsvetenskaplig kärna (förutom ämnesstudier). Vid
lärosätena genomförs VFU på olika sätt:
-

Vid Stockholms universitet/Kungl. Tekniska högskolan genomförs
VFU med 8 veckor under vårtermin, 2 veckor under
sommarterminen och 9 veckor under höstterminen.
Vid Umeå universitet genomförs VFU med 1 vecka under
vårterminen och 19 veckor under höstterminen.
Vid Karlstads universitet genomförs VFU med 10 veckor under
vårterminen och 10 veckor under höstterminen.

Innehåll i VFU-kurserna och samverkan med skolor
Stockholms universitet/Kungl. Tekniska högskolan

Under den första VFU:n ska studenterna undervisa 20 lektioner
och auskultera på 16 lektioner. Sommarterminens VFU är två
veckor och fullgörs i en annan pedagogisk miljö än en skola. Den
här VFU:n har varierande innehåll. Studenterna ska utifrån sin
VFU-plats utveckla undervisningsmaterial genom att till exempel
vara delaktiga i en teknikskola för tjejer under sommaren eller vara
på något museum. Den tredje VFU:n pågår under 9veckor och
studenterna deltar på heltid under ungefär 35 timmar på plats i
skolan. I regel gör VFU-kursläraren besök, men i undantagsfall
sker kontakt via digitala medier.
I en öppen inbjudan inför starten av utbildningen, har Stockholms
universitet/Kungl. Tekniska högskolan bjudit in skolorna och deras
VFU-handledare. Samtalen har väsentligt bidragit till att underlätta
VFU-placeringar enligt lärosätet.
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Umeå universitet

Första terminens VFU är en vecka lång och genomförs för att
studenterna ska få se och känna sig för i sitt kommande yrke.
Under den långa VFU: n (19 veckor) får studenterna två fysiska
besök om VFU-placeringen är i regionen och VFU-läraren från
lärosätet följer då studenten under ett flertal lektioner. Under
besöket genomförs ett samtal mellan VFU-läraren och studenten
samt ett trepartssamtal med VFU-läraren, VFU-handledaren och
studenten i en formativ diskussion om studentens lärandeprocess.
Den fysiska träffen anses viktig och lärosätet avsätter
anslagsmedel (320 000 kr per år) för resor och logi för VFUlärarnas VFU-besök. Ämnesinstitutionerna bekostar även
arbetstiden för lärarna, vilket enligt lärosätet ytterligare bidrar till
att besöken genomförs. Om VFU-placeringen är längre bort till
exempel i södra Sverige, sker det andra trepartssamtalet digitalt
och då uppvisar studenten bland annat en film och analyserar en
undervisningssituation. I vissa fall är detta problematiskt på grund
av GDPR-lagstiftning och måste utgå. Studenterna har också en
digital kontakt med VFU-läraren under kursens gång och gör egna
utvärderingar löpande under VFU-perioden. Den VFU som görs på
vårterminen ska vara godkänd för att studenterna ska få göra den
sista långa VFU-perioden.
Lärosätets samverkan med regionens skolor sker under vecka 44,
men eftersom många studenter kommer långtifrån lärosätet och
gör sin VFU där, når man inte dessa skolor och handledarna där.
Trots detta finns det enligt lärosätet en upparbetad och god kontakt
med dessa skolor.
Karlstads universitet
Under VFU-perioderna rekommenderas

studenten vara närvarande i
skolan under minst tre dagar per vecka, under totalt minst 40 dagar
på heltid eller motsvarande per termin. Då kurser inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan löper parallellt med VFU görs
individuella anpassningar på respektive skola. VFU1 består av
muntliga och skriftliga examinationer och studenten gör en
självvärdering, lektionsplaneringar samt skickar in en film från en
lektion på ca 10 minuter till VFU- läraren. Utifrån det samlade
materialet har man ett trepartssamtal som ska vara formativt och
ge inblick i progressionen. Man talar också om trivsel på skolan
med studenterna kopplade till lärandemål.
VFU1 har tolv lärandemål. Sju av dessa bedöms av VFUhandledaren och fem examineras genom uppgifter på lärosätet av
VFU-läraren och är både muntliga och skriftliga. VFUhandledaren skickar in sin bedömning och kursledaren sätter betyg
på kursen.
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VFU2 har tio lärandemål och under denna VFU fokuseras bland
annat undervisning mot, samt dokumentation och bedömning av,
muntliga prestationer av eleverna. Ljud- eller videoupptagningar
av några elevers prestationer lämnas in tillsammans med en
skriftlig bedömning av hur de har bedömts i förhållande till
aktuella kunskapskrav, jämte en självvärdering av den egna
undervisningsinsatsen.
Vid KAU bjuds VFU-handledarna in till lärosätet en gång per
termin. Närvaron är låg på dessa träffar på grund av att VFUhandledarna är spridda över hela landet. Samtal pågår om att stärka
relationerna med skolorna/handledarna genom webbmöten under
kurserna. Kommunikationen idag sker både genom e-post och via
zoom, och på lärosätet ser man vinster med att VFU-handledarna
framöver ska få mer information om kursernas innehåll.

Vidareutveckling av VFU
Vid Stockholms universitet/Kungl. Tekniska högskolan finns
tankar om att den andra VFU-kursen, som inte genomförs i skolan,
plockas bort och att den första VFU-kursen i stället förlängs. Syftet
är att studenterna ska få mer tid att vara i skolan och upptäcka
komplexiteten i den yrkesroll de ska gå in i. Att kunna knyta
särskilda skolor till sig för just den här studentgruppen ser lärosätet
som något som skulle kunna vara positivt, för att ytterligare
utveckla studenternas möjligheter att på bästa möjliga sätt
utvecklas som lärare.
Vid Umeå universitet har man funderingar på att utveckla VFU
genom att VFU-läraren alltid gör två VFU-besök hos studenterna.
Skälet är att några av studenternas svårigheter och utmaningar har
varit att utveckla de ledaregenskaper som krävs för att arbeta som
lärare, och att hitta förmågan att lägga undervisningen på rätt nivå
i förhållande till elevgruppen.
Vid Karlstads universitet skulle man ännu tydligare vilja betona
muntliga och praktiska färdigheter i VFU-examinationen och inte
enbart använda sig av skriftlig examination. Detta har man nu
börjat utveckla i utbildningen. Lärosätet ser också möjligheter till
förbättringar när det gäller hur och vilken typ av information VFUhandledarna får om vad som ingår i hela utbildningen. Lärosätet
vill även utveckla kommunikationen med VFU-handledarna ute på
skolorna, till exempel i digitala former.
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Utbildningsbidrag
Studerande som läser KPU för personer med forskarexamen får ett
utbildningsbidrag på 25 000 kronor per månad. Lärosätena menar
att bestämmelserna för utbildningsbidraget begränsar deras
möjligheter att anta fler studenter än den tilldelade kvoten som
ersättning för de som ansöker om studieuppehåll eller meddelar
studieavbrott. Detta leder till svårigheter att nå målet att utbilda
250 ämneslärare inom ramen för projektet, menar lärosätena.
Den framflyttade programstarten gav däremot lärosätena ett visst
utrymme att anta fler studenter till den första antagningsomgången.
Platsbesöken och intervjuerna visade att det fortfarande
förekommer ett begränsat överintag. Även om det är förknippat
med ett viss ekonomiskt risktagande, är det ett sätt för lärosätena
att försäkra sig om att alla utbildningsplatser utnyttjas.
Umeå universitet har enligt regleringsbrevet ett samordningsansvar
för utbildningen, men får inga extra resurser för det. Samtliga
lärosäten anser att en av de större utmaningarna med att driva
utbildningen är knuten till utbildningsbidraget. Umeå universitet
hade redan erfarenheter av en annan kompletterande pedagogisk
utbildning och kunde initialt fokusera på att förstå bidraget för den
här specifika utbildningen. Som samordnande lärosäte rekvirerar
Umeå universitet medel från Skolverket för alla lärosäten och
redovisar också bidraget för samtliga. Eftersom programstarten
blev uppskjuten en termin fick Umeå universitet rekvirera de
medel som hamnade på fel budgetår. Alla lärosäten har samma
system med blanketter som Umeå universitet har tagit fram. Inget
lärosäte får speciella medel för utbildningen utöver den ordinarie
tilldelningen i takbeloppet.
Lärosätena skulle helst anta fler studenter direkt för att säkerställa
att målet om 250 nya lärare i skolan uppfylls. Lärosätena kan inte
spara bidraget till nästkommande år och bidraget uppfattas av
lärosätena som en ”propp” för att nå målet. Förordningen om
utbildningsbidrag20 upplevs generellt som otydlig och svårtolkad,
och Umeå universitet som samordnande lärosäte, ansvarar för att
bedöma vad som ryms inom ramen för förordningen.
Varje student hanteras i en särskild ordning eftersom
omständigheterna och frågorna ofta är olika för studenterna. Även
om det är relativt få studenter uppfattas förordningen som en
komplicerande faktor när bidraget ska betalas ut till de studerande.
Lärarna vid Umeå universitet får mycket frågor om bidraget och
det finns en önskan från lärosätets sida om att bidragshanteringen

20

Förordningen (2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som
leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå
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ska kunna skötas på annat sätt. Stockholms universitet/Kungl.
Tekniska högskolan anser att bidragshanteringen inte borde ligga
på lärosätesnivå.
Dubbla bidrag betalas ut i samband med sjukskrivningar, vilket
gör det svårare att planera för antalet platser på utbildningen.
Umeå universitet rekvirerar då medel dubbelt för en plats. Detta är
i dagsläget inget större problem, men lärosätet tror att problemet
kommer att öka ju fler antagningsomgångar som genomförs.
Lärosätet upplever också att fler är sjukskrivna nu jämfört med
tidigare kullar, när fler avbrott och studieuppehåll förekom.
Karlstads universitet trycker på att utbildningsbidraget möjliggör
för en grupp av studenter, som sannolikt kommer att göra mycket
gott i skolan, att gå utbildningen. För att de efter utbildningen ska
välja skolan som arbetsplats är det viktigt med incitament för att
skolorna senare ska anställa studenterna som
lektorer. Naturvetenskap är framskrivet i uppdraget, men Karlstads
universitet skulle gärna se att möjligheten gavs för fler
ämnesområden eftersom det råder brist på lärare även i andra
ämnen.
Lärosätena nämner samtliga det faktum att bidraget inte är
inkomstprövat och att studenterna kan arbeta samtidigt som de går
utbildningen och då även uppbära lön. Det finns inget krav på att
ta ut examen.

Vad behöver studenten klara för att få fortsatt
bidrag?
Samtliga lärosäten har rutiner för uppföljning inför att
utbildningsbidraget ska betalas ut. Karlstads universitet har skapat
en struktur för att uppfylla förordningen, där lärosätet kontrollerar
registrerade studenter mot inkomna ansökningar om
utbildningsbidrag. Avstämningen görs under sommaren. Vid
Karlstads universitet ska första VFU-perioden vara klar. Eftersom
kurserna inte är slutrapporterade vid halvårsavstämningen sker
”handpåläggning”. En person har direktkontakt med berörda
kursledare och genomför kontrollen på provkodsnivå. Inga
formella beslut om fortsättning tas, utan studenterna fortsätter
utbildningen om de inte blir kontaktade efter 6månadersuppföljningen. Studenterna framstår som motiverade och
lärosätet har inte upplevt några större genomströmningsproblem.
Även Umeå universitet genomför en prövning efter sex månader.
Studenterna behöver ha klarat fyra av sex kurser under våren för
att vara godkända och gå vidare till VFU. Det motsvarar 30 eller
31,5 högskolepoäng beroende på vilka kurser som räknas, och det
kvalificerar för att få bidraget. På Stockholms universitet/Kungl.
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Tekniska högskolan görs en kontroll av avklarade poäng inför
VFU-kurserna. Dessutom görs en kontroll vid 60 högskolepoäng.
Umeå universitet har inte krävt tillbaka något bidrag. Bidraget
betalas ut med en månads fördröjning, vilket gör att förändringar
hinner hanteras innan utbetalning, till exempel att någon inte ska
ha bidrag eller ha mindre bidrag.

Genomströmning
Lärosätena vittnar om att den här studentgruppen har goda
förutsättningar för att klara av den högre studietakten och att de
inte upplever att studenterna har svårigheter med att genomföra de
olika momenten med högre studietakt. Ändå blir inte alla studenter
klara med sin utbildning inom nominell studietid. Det visar sig att
det inte är ovanligt att studenterna behöver längre tid än ett år för
att bli godkända på alla kurser. I november 2019 hade drygt
hälften av årskullen 2017 och något färre från årskullen 2018 tagit
examen. Enligt lärosätena hade en del studenter tagit
studieuppehåll, men den vanligaste orsaken verkade vara att det
självständiga arbetet drar ut på tiden.21
Vid Stockholms universitet/Kungl. Tekniska högskolan startar
förberedelserna för det självständiga arbetet om 15 högskolepoäng
i början av sommarterminen, men studenter kommer inte alltid
igång med arbetet förrän i augusti. Det gör att de riskerar att inte
bli klara i tid. Umeå universitet har också ett självständigt arbete
om 15 högskolepoäng i utbildningen, och där genomförs arbetet
under sommaren och under höstterminen, parallellt med den nästan
terminslånga verksamhetsförlagda utbildningen. Många studenter
lägger ner mycket tid på VFU-kursen, vilket får till följd att det
självständiga arbetet blir lidande. Studenter som börjar arbeta som
lärare direkt efter utbildningen utan att ha blivit klara med det
självständiga arbetet hamnar lätt i en besvärlig situation. Det visar
sig inte alltid vara lätt att slutföra detta samtidigt som man börjar
arbeta som ny lärare i skolan. Vid Karlstads universitet är det inte
lika vanligt att studenterna behöver längre tid för att bli klara. Där
ingår ett ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete om 7,5 högskolepoäng
i utbildningen i stället för ett självständigt arbete om 15
högskolepoäng.

Bedömarnas reflektioner
Studenterna i KPU för personer med forskarexamen är enligt
lärosätena i allmänhet mycket motiverade för uppgiften. Det är
enligt lärarna i utbildningen berikande att arbeta med

21

I november 2019 hade 32 av 57 nybörjare från årskullen 2017 tagit examen, det vill säga 56
procent. Av årskullen 2018 hade 20 av 43 nybörjare tagit examen, det vill säga 47 procent. Siffrorna
är hämtade från UKÄ.
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forskarutbildade studenter, eftersom diskussionerna på
seminarierna ligger på en hög nivå. Studenter med
forskarutbildning har goda möjligheter att tillgodogöra sig
innehållet i utbildningen och är i allmänhet attraktiva på
arbetsmarknaden. Platsbesöken och de skriftliga
sammanställningarna visar att lärosätena lägger ner mycket tid och
kraft på att utforma och utveckla utbildningen på ett bra sätt. Det
är ett arbete som i stor utsträckning vilar på lärare och ansvariga
för programmets kurser vid de olika lärosätena.
Den förhöjda studietakten inom den här särskilda KPU:n gör
studierna krävande även för studerande med forskarexamen, enligt
lärosätena. I regel klarar studenterna den förhöjda studietakten bra
tack vare god studievana. Det finns däremot studenter som har
svårigheter att klara utbildningen på grund av att de arbetar
parallellt med studierna eller har andra åtaganden som kräver
mycket tid. Bedömargruppen menar att detta skulle kunna
undvikas genom att exempelvis koppla utbetalning av
utbildningsbidraget till inkomst från förvärvsarbete på liknande
sätt som gäller för studiemedel.
Även om studenterna som genomför KPU:n i allmänhet klarar av
de teoretiska studierna på ett utmärkt sätt framstår det som att det
inte alltid lika lätt för dem att ta steget från att vara forskare till att
bli lärare. Det är ett perspektivbyte som kan vara svårt att klara av
under den korta studietiden på ett år. För en del av studenterna kan
det exempelvis ta tid att lära sig att lägga undervisningen på rätt
nivå och bli medvetna om att elever behöver olika lång tid för att
tillgodogöra sig ny kunskap.
Lärosätena har i utbildningen tydligt fokuserat på ämnesdidaktiken
för studentgruppen och därigenom på ett förtjänstfullt sätt belyst
hur ett akademiskt ämne blir ett undervisningsämne i skolan.
Bedömargruppen ser detta som ett viktigt steg i studenternas
yrkesutveckling. Ytterligare sätt att underlätta för studenterna
skulle kunna vara att ännu tydligare utveckla studenternas VFU,
genom ett nära samarbete mellan lärosätet och VFU-skolan och
VFU-handledarna samt en tydlig koppling mellan VFU:n och den
utbildningsvetenskapliga kärnan.
Mot bakgrund av utbildningens begränsade volym framstår den
särskilda KPU:n som en resurskrävande utbildning enligt
bedömargruppen. Administrationen av utbildningsbidraget kräver i
många fall mycket tid och engagemang, och lärosätena är överens
om att det skulle vara en fördel om antalet utbildningsplatser var
fler. Det skulle exempelvis ge dem större möjligheter att skapa
specifika ämnesgrupper, framför allt för de ämnesdidaktiska
studierna. Lärosätena är också överens om att reglerna för
utbildningsbidraget begränsar deras möjligheter att nå projektets
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mål att utbilda 250 studenter till ämneslärare under den fastslagna
projekttiden. Det hänger bland annat samman med den begränsade
möjligheten att anta fler studenter än den tilldelade kvoten som
garanti för de som ansöker om studieuppehåll eller meddelar
avbrott.
Det finns alltså en önskan om att öka utbildningens volym och ge
lärosätena en större flexibilitet, lik den de har för övriga
utbildningar, och frihet att hantera de medel som anslås till
utbildningsbidraget. Bedömargruppen ser detta som rimligt för att
få kvalitet i utbildningen. Ämnesdidaktiken behöver exempelvis få
särskild uppmärksamhet för den här studentgruppen och få
studenter i flera olika ämnen är särskilt resurskrävande.
Bedömargruppen noterar att lärosätena ansett att det finns behov
att hålla ihop utbildningen för studenterna, till exempel genom en
programöverskridande kurs eller genom särskilt ansvariga
personer och lärare som kan ge stöd och återkoppling till
studenterna, samt för att upprätta studieplaner och ge information
om hur studenterna ska gå till väga för att få ytterligare
ämnesbehörighet. Bedömargruppen ser dessa insatser som särskilt
viktiga för den här studentgruppen som på kort tid ska skola om
sig till att bli lärare. Även VFU:n skulle kunna utvecklas så att
studenterna får djup i sina skolerfarenheter, till exempel genom att
vara på samma skola under de olika VFU-perioderna och vara
tydligt knutna till ett lärarlag eller en handledare under hela
utbildningen.
Sammanfattningsvis kan sägas att lärosätenas gemensamma
uppdrag att ge en särskild KPU för personer med forskarexamen
inte har resulterat i ett nationellt samarbete om struktur och
innehåll. Umeå universitet har ett samordnande ansvar för
regeringsuppdraget, men det arbetet har i huvudsak gällt
administrationen av utbildningsuppdraget och i viss mån
marknadsföringen, eftersom det byggts upp en nationell webbplats
för utbildningen.
Varje lärosäte har däremot valt olika upplägg utifrån sina
förutsättningar, erfarenheter och möjligheter. Möjligen kan
begränsningen till ett nationellt antagningstal på 50 studenter per
antagningsomgång ha lagt hinder i vägen för ett mer utvecklat
nationellt samarbete, liksom det faktum att lärosätena inte har
tilldelats särskilda medel för att utveckla och genomföra
utbildningen. Att ge lärosätena resurser för att öka möjligheterna
att utveckla samarbetet ytterligare dem emellan ser
bedömargruppen som något som kan verka kvalitetsutvecklande
och kvalitetshöjande på utbildningarna. Med tanke på att
studentgruppen är spridd över landet skulle ett gemensamt upplägg
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av utbildningen kunna underlätta både för studenterna och för ett
samarbete mellan lärosätena.
Betydelsen av att inkludera ett självständigt arbete om 15
högskolepoäng i utbildningen för den här gruppen studenter är
något som verkar vara ett hinder i fråga om studenternas
möjligheter att ta examen inom avsatt tid. Med studenternas
kunskaper om vetenskaplig metod och teori och deras
forskarbakgrund ser bedömargruppen det som mer ändamålsenligt
att arbeta med skolutvecklingsprojekt eller utvecklingsarbete inom
skolans värld. Detta är något som nu görs vid Karlstads universitet
i form av ett ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete och som lärosätet
har goda erfarenheter av.
Utifrån intervjuerna noterar bedömargruppen också att
studenternas största utmaning har varit perspektivbytet från
forskare till lärare. Utifrån detta anser bedömargruppen att
lärosätena ännu tydligare skulle kunna angripa den utmaningen
genom att exempelvis lärosätets VFU-lärare besöker studenterna
oftare under studenternas VFU och på så sätt blir ett ännu starkare
stöd i studentens yrkesutveckling. Något som ytterligare skulle
kunna bidra till att stärka studenternas utveckling till att bli lärare
är att även erbjuda dem en VFU-plats där de deltar och är
närvarande i hela skolans arbete, utan att samtidigt ha krav på sig
att dela VFU-tiden med teoretiska UVK-studier. Även ett mer
utvecklat samarbete mellan VFU-handledarna och VFU-skolorna
samt lärosätena skulle ytterligare kunna underlätta studenternas
perspektivbyte.
Att förbereda för ett eventuellt kommande lektorsuppdrag i skolan
efter avslutad utbildning har inte beaktats i nämnvärd grad i
genomförandet av kurserna. Att öka antalet lektorer i skolan lyftes
fram i regeringens proposition 2015/16:142 och målgruppen är
sannolikt högst adekvat för att stärka den vetenskapliga grunden i
skolväsendet. Bedömargruppen förmodar att uppdraget att lägga
upp utbildningen med förhöjd studietakt under 12 månader inte har
gett utrymme att lyfta in också det perspektivet i utbildningen. Ett
naturligt VFU-inslag skulle ha kunnat vara att till exempel erbjuda
VFU-placeringar hos verksamma lektorer i skolan, som i dag inte
finns i tillräcklig omfattning. Vidare är lektorsuppdraget otydligt
definierat och därför troligtvis svårt att utbilda för.
Sammanfattningsvis anser bedömargruppen att de olika lärosätena
väl beaktat studentgruppens särskilda förutsättningar utifrån
uppdraget och att utbildningarna är utformade och upplagda så att
studenterna kan nå målen för utbildningen.
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Studenternas röster - under
och efter utbildningen
För att tydligt kunna besvara de två huvudfrågorna angående satsningens
genomförande och resultat, följde UKÄ tre årskullar studenter under
pågående utbildning och efter utbildningen. Frågeenkäter skickades ut i
olika omgångar och i detta avsnitt redovisas svaren på de frågor som
ställdes. Frågorna handlade om studenternas bakgrund, deras
uppfattningar om utbildningens utförande och innehåll, examen och
sysselsättning efter studierna. De hade även möjligheter att kommentera
flera frågor mer utförligt.

Vem läser KPU för personer med
forskarexamen?
Ett frågeområde i enkäten berörde studenternas bakgrund. Här ställdes
bland annat frågor om studenternas kön, ålder, år för avlagd
forskarexamen, tidigare sysselsättning och erfarenhet av undervisning.
Totalt svarade 124 personer på enkäterna som skickades ut. Av dessa var
47 procent kvinnor och 53 procent män. Fördelningen varierar något
mellan de olika årskullarna. Det var fler män än kvinnor bland de
svarande både 2017 och 2018, medan det omvända gällde för 2019.
Samtliga lärosäten som erbjuder KPU för personer med forskarexamen
är representerade bland de svarande.
Figur 1. Antal svarande (och andel) kvinnor och män fördelat per årskull.
35

59%

30
25

62%

64%

41%

20
38%

15

36%

10
5
0
2017

2018

Kvinnor

38

UKÄ

Män

2019

Över hälften av de svarande var födda mellan åren 1975 och 1984, varav
de flesta var födda mellan 1975 och 1979. Åldersfördelningen såg
ungefär likadan ut för de olika årskullarna, även om en större andel av de
svarande i den första årskullen var födda innan 1980.
Figur 2. Födelseår bland de svarande, totalt och per årskull.
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År och lärosäte för avlagd forskarexamen
Totalt sett har de flesta svarande avlagt sin forskarexamen mellan åren
2005 och 2009. I den första årskullen hade störst andel avlagt sin examen
under perioden 2005–2009, följt av 2010–2014. I de följande årskullarna
har en större andel avlagt sin examen mellan åren 2015 och 2018.
Studenterna som startade utbildningen 2017 tycks därmed ha avlagt sin
forskarexamen längre tillbaka i tiden än de två följande årskullarna.
Figur 3. År för avlagd forskarexamen. Redovisas per årskull.
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De flesta som besvarade enkäten hade avlagt sin examen vid Lunds
universitet, nästan 22 procent. Med ungefär 10 procent vardera följer
sedan Stockholms universitet, Uppsala universitet, Kungl. Tekniska
högskolan, Chalmers tekniska högskola och Sveriges
lantbruksuniversitet. Det var ingen större skillnad mellan de olika
årskullarna i det avseendet.
Enkäten visar att det finns en viss skillnad mellan vilka lärosäten de
svarande hade avlagt sin forskarexamen vid och vid vilket lärosäte de
sedan påbörjade sin KPU. Bland de som påbörjade KPU:n vid
Stockholms universitet och Kungl. Tekniska högskolan hade flest avlagt
sin forskarexamen vid dessa lärosäten. Vid Umeå universitet och
Karlstads universitet var det däremot vanligast att de svarande hade
avlagt sin forskarexamen vid Lunds universitet.

Tidigare sysselsättning och erfarenhet av KPU
Precis innan studierna påbörjades var den svarandes huvudsakliga
sysselsättning vanligen anställd följt av arbetssökande. Detta gäller
samtliga årskullar men för 2017 var andelen arbetssökande högre än för
övriga årskullar, 24 jämfört med 16 och 14 procent. Det framgår även att
en större andel kvinnor än män var anställda i samband med att de
påbörjade sina studier, 66 jämfört med 53 procent, medan en större andel
av männen var arbetssökande, 21 jämfört med 16 procent.
Figur 4. Huvudsaklig sysselsättning innan studierna påbörjades.
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I enkäten ställdes även frågan om den svarande hade varit anställd vid ett
lärosäte efter fullföljd forskarutbildning och innan påbörjad KPU. Av de
totalt 124 svarande hade 62 procent någon gång varit anställd vid ett
lärosäte efter fullföljd forskarutbildning men innan påbörjad KPU. Här
finns det ingen större skillnad mellan kvinnor och män, men det skiljer
sig åt mellan de olika årskullarna. I årskull 2017 hade 69 procent varit
anställda vid ett lärosäte jämfört med 54 och 61 procent för årskullarna
2018 och 2019.
De allra flesta som hade varit anställda vid ett lärosäte efter avslutad
forskarutbildning avslutade sin senaste anställning kort innan de

40

UKÄ

påbörjade KPU eller tog tjänstledigt för studierna. Det svarade både
kvinnor och män. De hade oftast tillhört anställningskategorierna
”meriteringsanställning” och ”annan forskande och undervisande
personal”.22 Något fler från årskullen 2017 hade tillhört kategorin ”annan
forskande och undervisande personal” (51 procent av de svarande,
jämfört med 40, respektive 36 procent av de svarande för de följande två
årskullarna).
Som svar på frågan om de har övervägt att gå en annan KPU innan eller
inte, svarade 70 procent att de hade övervägt att gå eller hade påbörjat en
annan KPU innan de genomförde särskild KPU för personer med
forskarexamen. Bland männen hade 15 procent påbörjat en KPU tidigare
och bland kvinnorna hade 2 procent gjort det. Vid en jämförelse mellan
de olika årskullarna framgår att ingen svarande från årskullen 2019 hade
påbörjat en KPU tidigare. Motsvarande andel för årskullarna 2017 och
2018 var 14 respektive 11 procent.
Figur 5. Andel per årskull som hade övervägt respektive inte hade
övervägt att påbörja en KPU tidigare.
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Samtliga svarande som tidigare påbörjat en annan KPU har kommenterat
varför de inte har fullföljt den. En återkommande kommentar är att de i
stället valde att genomföra särskild KPU för personer med
forskarexamen. Skäl som anges till detta är utbildningsbidraget, den
förhöjda studietakten och att utbildningen riktar sig till disputerade
personer. Ett annat skäl till att de inte fullföljt en tidigare påbörjad annan
KPU är att de försökt kombinera studier med föräldraledighet eller
arbete. En av de svarande uttrycker det så här:

22

Det var möjligt att välja flera svar för den som hade haft anställning inom olika
anställningskategorier.
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Jag tänkte gå KPU och arbeta samtidigt. Men det fungerade inte, då
jag var tvungen att prioritera jobbet. Och KPU tog mer tid än vad
som fanns tillgängligt, så jag avslutade de studierna relativt snabbt.
Andra mindre vanliga anledningar till att inte ha fullföljt utbildningen
var att utbildningens kvalitet inte ansågs vara tillräckligt bra eller att den
svarande fått en anställning.

Tidigare erfarenhet av att undervisa
I enkäten ställdes frågor om hur stor erfarenhet de svarande uppskattar
att de har av att undervisa både på högskola och andra skolformer. När
det gäller undervisningserfarenheten från högskolan skiljer sig svaren
något åt mellan årskullarna. Bland de första två årskullarna var det
vanligaste svaret ”medel”, där 55 respektive 57 procent uppgav detta.
2019 var i stället det vanligaste svarsalternativet ”liten” med 47 procent.
Figur 6. Uppskattad erfarenhet av att undervisa i högskolan.23 Redovisas
per årskull.
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Följande svarsalternativ var möjliga:
1. Inte någon alls,
2. Liten – Jag har undervisat på någon enstaka kurs. Jag har också handlett någon enstaka student i
hens självständiga arbete.
3. Medel – Jag har undervisat på olika kurser, på olika nivåer och har vana av att betygssätta
studenter eller att examinera studenter. Jag har också handlett ett antal studenter i deras
självständiga arbeten.
4. Stor – Jag har undervisat på många kurser, på olika nivåer och har stor erfarenhet av att
betygssätta studenter, examinera studenter och ha kursansvar. Jag har även erfarenhet av
kursutveckling. Jag har också handlett ett stort antal studenter i deras självständiga arbeten.
5. Mycket stor – Samma som ovan, men med tillägget att jag efter disputation har arbetat under
minst två år som lektor/adjunkt/dylikt där merparten av tjänsten inneburit undervisning.
6. Omfattande – Samma som ovan, men med tillägget att jag dessutom har haft övergripande ansvar
som till exempel studierektor, programansvarig, ämnesansvarig, programsamordnare eller
liknande.
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Två tredjedelar av de svarande hade någon erfarenhet av att undervisa i
en annan skolform än högskolan innan påbörjad KPU. Störst andel hade
någon slags undervisningserfarenhet från gymnasieskolan, 44 procent,
följt av vuxenutbildning och grundskolans årskurs 7–9. Det framgår
däremot att de svarande har mindre erfarenhet av att undervisa inom
andra skolformer jämfört med att undervisa inom högskolan. De flesta
svarande som har erfarenhet från andra skolformer har ”liten erfarenhet”,
men erfarenheten ökar något när det gäller de tre skolformer där de
sannolikt kan komma att arbeta efter avslutade studier. För
svarsalternativet ”vuxenutbildning” framgår att det i några fall finns en
risk att de svarande har tolkat detta som ”högskola”.
Figur 7. Fördelning av undervisningserfarenhet från andra skolformer,
bland svarande som undervisat i andra skolformer än högskolan
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Information om och val av utbildningen
I enkäten ställdes frågor om hur de svarande fick information om
utbildningen och hur avgörande de tyckte att de förutsättningar som
utmärker just KPU för personer med forskarexamen var för att de skulle
påbörja utbildningen. Svaren redovisas nedan.

Information via media är vanligast
Hälften av de svarande24 fick veta att utbildningen finns via media,
medan 39 procent fick reda på det via familj, vänner eller bekanta. En
femtedel fick kännedom om utbildningen via lärosätenas webbplatser
och ungefär lika stor andel uppgav alternativet ”annat”. Det senare kunde
enligt kommentarerna innebära att den svarande fått information från den
skola som hen arbetade på, via kollegor eller via Trygghetsstiftelsen.
Mönstret såg lite olika ut för de olika årskullarna, till exempel var det 59
procent av de svarande från årskullen 2017 som fick kännedom om
utbildningen via media, medan motsvarande andel för årskullen 2018 var
38 procent.
Figur 8. Hur de svarande fick reda på att den aktuella KPU:n fanns.*
Redovisas per årskull.
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* De svarande kunde välja flera alternativ, vilket är förklaringen till varför procenten inte
summerar till 100.

Bidraget viktigast vid val att påbörja utbildningen
I enkäten ombads de svarande att värdera vilken betydelse olika
förutsättningar haft för deras beslut att påbörja utbildningen. Det handlar
om följande fyra förutsättningar:

24

Den här frågan ställdes bara vid ett tillfälle till varje årskull. Det totala antalet svarande på frågan
var 116, medan antalet svarande på de tidigare frågorna var 124.
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utbildningsbidraget



att utbildningen riktade sig till forskarutbildade



att utbildningen var förlagd på distans



den förhöjda studietakten.

Av störst betydelse för beslutet att påbörja utbildningen var bidraget. 91
procent av de svarande menade att det var mycket avgörande. Därefter
följde att utbildningen var på distans, vilket 72 procent av de svarande
bedömde som mycket avgörande. Dessa två förutsättningar hade högst
andel ”mycket avgörande” bland både kvinnor och män. Det framgår
samtidigt att kvinnorna lägger större vikt vid alla fyra förutsättningar än
männen.25
Figur 9. Olika förutsättningars betydelse vid val att påbörja utbildning.
Redovisas totalt samt uppdelat på kvinnor och män.
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Mönstret ser ungefär likadant ut för alla tre årskullar, även om det finns
mindre skillnader. Exempelvis har en lägre andel i årskull 2017 svarat att
utbildningsbidraget var mycket avgörande, 85 procent jämfört med 97
och 94 procent i årskullarna 2018 och 2019.

25

Den frågan ställdes enbart vid ett tillfälle per omgång. Därmed var antalet svarande här 116,
medan antalet svarande på de tidigare frågorna var 124.
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Hur upplever studenterna
utbildningen?
De frågor som berörde utbildningens utformning och genomförande
ställdes till alla tre årskullar vid ett tillfälle vardera. Det innebär att det
totalt var 116 personer som svarade på de frågorna. Frågorna som
ställdes berörde både den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och
den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), men även de
förutsättningar som utmärker den aktuella KPU:n, som den förhöjda
studietakten. Svaren är även här grupperade efter årskullar.

Antalet platsförlagda tillfällen och studietakten
De allra flesta, 78 procent, tyckte att antalet platsförlagda tillfällen var
lagom många. En lägre andel av kvinnorna jämfört med männen tyckte
det, 71 jämfört med 84 procent. Uppdelat per årskull ansåg störst andel
av de svarande att tillfällena var lagom många i årskullen 2019, 83
procent, och lägst andel i årskullen 2018, 71 procent.
Figur 10. Uppfattning om antal platsförlagda tillfällen. Redovisas per
årskull.
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På frågan om hur studietakten upplevdes svarade 66 procent att de
upplevde den förhöjda studietakten som lagom, medan 26 procent tyckte
att den var för hög. Andelen som upplevde studietakten som för hög var
något högre bland kvinnorna än bland männen (29 respektive 23
procent).
Hur studietakten upplevdes skiljde sig något åt mellan de tre årskullarna.
Vanligast i respektive årskull var att de svarande upplevde studietakten
som lagom. I årskullen 2017 upplevde 76 procent att studietakten var
lagom och 17 procent att den var för hög. I årskullen 2018 upplevde 32
procent att studietakten var för hög, 15 procent att den var för låg och 53
procent att den var lagom. Årskullen 2019 upplevde i lägst utsträckning
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att studietakten var för låg, eftersom endast 3 procent uppgav detta. I den
omgången uppgav 67 procent att studietakten var lagom.
Enkäten skickades ut vid olika tillfällen för de tre årskullarna och det är
möjligt att just upplevelsen av studietakten på utbildningen påverkas
mycket av hur studietakten upplevdes på den eller de kurser som de
tillfrågade gick just när frågan ställdes. Det är alltså troligt att skillnaden
mellan de tre grupperna åtminstone delvis kan förklaras av att årskullen
2018 fick frågan under andra halvan av termin 2, årskullen 2019 fick
frågan i slutet av termin 1 och årskullen 2017 fick frågan efter
utbildningen.
Figur 11. Uppfattning om studietakten. Redovisas per årskull.
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Som en följdfråga fick de svarande en möjlighet att kommentera
studietakten. I nästa avsnitt ges några exempel på detta.

Studietakten varierar mellan kurserna
Det framgår det att de svarande anser att studietakten har varierat mellan
kurserna. Det framgår också att det inom svarsalternativet ”lagom” finns
utrymme för förbättringar enligt flera av de svarande:
[Det var] lagom studietakt ”i snitt”. Intensiteten på vissa kurser var
för låg, ett par enstaka kurser hade lite väl hög intensitet (årskull
2017).
Vissa delar gick långsamt och vissa delar lite snabbare. I genomsnitt
ett lite för lågt tempo. Upplevd tidsstress handlade mer om
planeringen, upplägget och informationen från universitetet. Bättring
av detta kan få utbildningen att flyta på bättre och att kunna öka
tempot lite till (årskull 2017).
Studietakten är ojämnt fördelad, så den är ganska hög i perioder
(årskull 2019).
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De svarande har också funderingar om innehållet i kurserna och de olika
uppgifterna som ska genomföras:
Mängden [som skulle läsas] var inte alls besvärande. Den stora
mängden texter som skulle produceras i form av inlämningsuppgifter
var däremot emellanåt besvärande, speciellt i perspektivet av att det
ofta upplevdes som att man skulle skriva om snarlika saker om och
om igen. Även mängden texter som skulle läsas kunde emellanåt
upplevas som lite överdriven. Till stor del beroende på att många
texter gav väldigt lågt lärandeinnehåll och blev ofta upprepningar
(årskull 2017).
Något som också framgår i kommentarerna är att tiden för bearbetning
och reflektion inte alltid räcker till. Det vill säga att även om tiden finns
för att göra uppgifterna hann man inte reflektera över dem innan det var
dags att gå vidare till nästa uppgift. En av de svarande uttrycker det så
här:
/…/ många examinerande uppgifter [är] i skriftlig form, av
karaktären ”skriv 2 500 ord och referera till kurslitteraturen”. Detta
tar en massa tid och att skriva uppsatser eller referera texter är nog
inget någon av oss behöver träna på egentligen. Det hade varit bättre
med mer gruppdiskussioner kring kurslitteraturen, det är dessa som
ger mest och där man kan reflektera och diskutera tillsammans. Det
känns lite för mycket som att man försöker ta uppgifter från den
vanliga lärarutbildningen och ge oss dem, men vi kanske inte behöver
samma typ av uppgifter. Till exempel är jag övertygad om att alla i
min kurs är väldigt motiverade, och kommer läsa all kurslitteratur
även om vi inte behöver skriva ett tio sidors referat kring det, eget
arbete av den typen kan fylla en funktion i att examinera studieovana
universitetsstudenter, men inte i att examinera studievana forskare
(vilket de flesta av oss är) (årskull 2019).
En annan återkommande synpunkt är att studietakten upplevs som för
hög när VFU kombineras med andra teoretiska moment. Synpunkten
kom både från de som ansåg att studietakten var lagom och för hög:
Studietakten är för hög under VFU då vi har flera kurser parallellt
med VFU:n som tar tid från VFU:n som jag tycker är det bästa i
utbildningen. Jag hade hellre sett att det var mer kurser/högre tempo
mellan VFU-perioderna (årskull 2018).
Den förhöjda studietakten gick att kompensera för genom att minska
ambitionerna i den egna undervisningen. Dock hade det varit bättre
för möjligheterna att till fullo dra nytta av sin praktik och för att ge
de egna eleverna bättre undervisning, ifall onödiga skriftliga
extrauppgifter inte ingick i VFU-delen av utbildningen. Dessa
skriftliga uppgifter gav sällan något tillbaka som förbättrade mina
egenskaper som lärare. Däremot åt de upp tid som jag hellre hade
lagt ner på att ta mer undervisningsansvar och bättre förbereda mina
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lektioner. Det utbildningsdelar som gav en stor utdelning var de
tillfällen som gavs och togs för att diskutera egna
undervisningserfarenheter med kurskamrater och lärarkollegor.
Tyvärr så minskades möjligheterna för detta då vi ständigt var
stressade över att ständigt hitta tiden till att göra våra skriftliga
uppgifter (årskull 2017).

Utbildningsvetenskaplig kärna har förbättrats under
åren
Om svaren för alla årskullar vägs samman är det mest förekommande
svaret att UVK har fungerat bra, eftersom 49 procent svarade detta. Det
finns dock framträdande skillnader mellan årskullarna, där den sista
årskullen 2019 var betydligt nöjdare än de två tidigare årskullarna. 87
procent av de svarande från årskull 2019 gav en positiv bild av UVK och
menade att den fungerat bra eller mycket bra. Bara 6 procent uppfattade
UVK som bristfälligt. För de andra årskullarna var de vanligaste
svarsalternativen att UVK fungerat bristfälligt eller bra, medan nästintill
ingen bedömde UVK som mycket bra. I stället menade några att den var
mycket bristfällig. Minst nöjd verkar den första årskullen ha varit.
Figur 12. Uppfattning om hur UVK har fungerat. Redovisas per årskull.
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I enkäten ställdes följdfrågor om UVK, om vad de svarande har upplevt
som särskilt positivt och särskilt negativt. Även i dessa kommentarer
framkommer tydliga skillnader mellan de olika årskullarna, framför allt
när de svarande redogör för vad som varit särskilt negativt med UVK.
Årskullarna 2017 och 2018 efterfrågar i större utsträckning ett annat
innehåll i de kurser som lärosätena gav inom UVK. Årskullen 2019
efterfrågar i några fall mer ämnesdidaktik, men framhåller i övrigt mest
organisatoriska svårigheter som något negativt.
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Kurser med tydlig koppling till läraryrket uppskattas
mest
Det råder stor enighet bland de svarande för samtliga årskullar att kurser
med tydlig koppling till läraryrket uppskattas mest. Kurser om
bedömning uppfattas som allra mest positivt, även om det finns
kommentarer som tyder på att innehållet ibland blev forcerat och att de
svarande hade önskat ägna mer tid åt dessa frågor. Så här skriver några
om vad som varit mest positivt med UVK:
Mest matnyttig var bedömningskursen (årskull 2017)
Kursen i bedömning var mycket konkret och tydlig, den hade gärna
fått vara mer omfattande (årskull 2018).
Kursen i bedömning – den var spot on. Den gav både djup och bredd.
Den var välplanerad och anpassad till distansstudier – här
utnyttjades tiden mellan träffarna och jag fick med värdefull,
tillämpad kunskap och verktyg som är direkt användbara i läraryrket.
Kursen var relevant och värdefull (årskull 2018).
Det är tydligt att de svarande uppskattar kurser som innehåller konkreta
verktyg att använda i klassrummet, det vill säga innehåll som praktiskt
förbereder den svarande på att bli lärare:
Det var mycket bra när vi fick göra momentplaneringar, prov och
träna på bedömning. Detta hade jag gärna haft mer av. Det kanske
skulle gå att inkorporera detta mer i VFU:n, i stället för att vi ska
skriva examensarbete (årskull 2017).
Att få förståelse för varför det är bra att ha en gemensam teoretisk
grund att stå på, vad gäller lärandeteorier etc. Att få träna på att
göra momentplanering, lektionsplanering och att hålla lektion
(årskull 2019).
Att kurser ska vara användbara är något som återkommer i flera svar.
Områden som bedömning, ledarskap, specialpedagogik,
konflikthantering och ämnesdidaktik uppfattas som mest användbara:
Undervisningen angående specialpedagogik var särskilt positiv där
styrdokumentationen är en viktig del att ta del av (årskull 2017).
Kurserna som rör ledarskap, undervisningsplanering och bedömning
upplever jag som mest användbara (årskull 2018).
Ämnesdidaktiken var bra, många praktiska uppgifter som utvecklar
förmågor vi kan använda oss av i praktiken (årskull 2019).
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Fler praktiska övningar och verktyg att använda i
undervisningen efterfrågas
Det som är särskilt negativt med UVK är enligt flera kommentarer att
den är för filosofisk och teoretisk. De svarande vill ha mer av det som de
uppskattar allra mest – ett innehåll som är tydligt kopplat till läraryrket.
Eftersom det tidigare framkommit att det finns skillnader mellan
årskullarna ges här några exempel från en årskull i taget.
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap saknade helt
perspektiv på att förbereda den blivande läraren inför de kommande
situationer som kommer att möta oss i yrket. Väldigt mycket texter
som skulle läsas, och mycket texter som skulle skrivas. Till stor del
tränade de oss i att reflektera kring dessa frågor, men gav oss väldigt
få konkreta ”verktyg” eller perspektiv på hur man kan hantera olika
situationer (årskull 2017).
Fördelningen mellan teori (med teori menar jag lärandeteorier,
genuskunskap, historia etc.) och hantverkskunnande (med
hantverkskunnande menar jag lektionsplanering, konflikthantering,
bedömning etc.) var skev med en stor övervikt teori. Dessa teoretiska
kunskaper är förvisso väl värda att lära sig men det är
hantverkskunnandet som skiljer en bra lärare från en dålig lärare
och måste man prioritera (vilket man alltid måste) bör fokus läggas
på hantverkskunnandet (årskull 2017).
I årskullen 2017 ansåg flera svarande att utbildningen borde innehålla
kognitionsvetenskap, vilket årskullen 2018 inte nämner i samma
utsträckning. Däremot efterfrågade även den årskullen fler verktyg för att
fungera som lärare:
Jag saknade tillfällen för praktiska övningar där vi hade kunnat
använda de teoretiska kunskaperna (årskull 2018).
Det behövs mer anpassning mot det som man verkligen kommer i
kontakt med som lärare. Mer bedömning, mer
undervisningssituationer, didaktik. Mer elevbemötande (årskull
2018).
Det är mycket. Många kurser behandlar teoretiska aspekter av
lärande eller andra idéer som jag känner är relevanta för forskare
inom didaktik, men inte för blivande lärare. Jag, och alla andra som
går utbildningen, är väl förtrogna med hur forskning går till och vill
lära oss vad som gör en bra lärare, inte vad någon psykolog i början
av förra seklet ansåg vara roten till inlärning. Upplevelsen är ofta att
vi läser det som forskare inom didaktik är intresserade av, inte vad
som är viktigt för att fungera som lärare i verkligheten (årskull
2018).

51

UKÄ

I de fall årskullen 2019 efterfrågade ytterligare innehåll rörde det sig om
ämnesdidaktik. Här finns det en tydlig skillnad jämfört med de andra
årskullarna.

Vissa moment känns onödiga för personer med
forskarexamen
På frågan om vad som är särskilt negativt med UVK är det tydligt att
årskullarna 2017 och 2018 har starka åsikter om detta. Det framgår att
vetenskapsteori och forskningsmetodik anses onödigt samt att
utbildningsvetenskaplig forskning upplevs som ovetenskaplig:
Vissa kurser kändes rätt så meningslösa i förhållande till vad man
bör kunna när man sedan kommer ut som lärare. En kurs i
vetenskapsteori innehöll i princip ingenting, men det berodde nog på
att det var sista gången den gavs inom ramen för lärarutbildningen,
och den var på väg att avvecklas (årskull 2017).
Den ”kunskap” som förmedlas är i hög grad baserad på eget
tyckande och tänkande och är i många fall irrelevant för det
praktiska läraryrket. Utbildande lärare tycks ha dålig uppfattning om
den verklighet som väntar lärare. Kurserna innehåller bara en
bråkdel av det stoff som skulle kunna rymmas. Att kurserna inte
anpassats för studenterna är ibland rent löjeväckande, som när 20
disputerade naturvetare skall lyssna till en 60-minuters föreläsning
av en pedagogisk forskare om ”statistisk relevans och vetenskaplig
forskningsmetodik” eller när samma studenter skall skriva en text för
betygssättning för att ”träna på att skriva referenser” (årskull 2018).
De samhällsvetenskapliga kurserna har varit ömsom ovetenskapliga,
ömsom utan verklighetsförankring och samtidigt innehållsfattiga.
Flera lärare verkar inte förstå att hela klassen tillsammans besitter
över 100 års forskningserfarenhet och inte kommer acceptera åsikter
och dogmer (årskull 2018).
I både Umeå universitets och Stockholms universitets/ Kungl. Tekniska
högskolans utbildning ingår ett självständigt arbete (examensarbete).
Karlstads universitet har i stället ett utvecklingsarbete på
forskningsmässig grund som är professionsinriktat. Det finns många
kommentarer som rör det självständiga arbetet och samtliga av dessa
ifrågasätter dess varande på utbildningen:
Examensarbetet kändes helt irrelevant och omotiverat att skriva.
Hade mycket heller haft en mer omfattande kurs om bedömning eller
ledarskap i klassrummet. Kursen vetenskap och kunskap tillförde inte
heller något relevant för vår målgrupp. Vi kan ju forskning, det är
undervisning vi behöver träning i (årskull 2017).
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Examensarbete i form av uppsats – varför slösa tid på att skriva ännu
en uppsats på någon form av ”forskning” när vi redan har skrivit
flertalet uppsatser och publikationer på forskning? Hade mycket
hellre gått en kurs i ämnesdidaktik där man fick lära sig
undervisningsformer som fungerar i praktiken i det specifika ämnet
(årskull 2017).
Exjobb: Det är poänglöst att efter en doktorsavhandling lägga 10
veckor på en B-uppsats för att ”lära sig om vetenskaplig metodik”.
Slopa uppsatsen och använd tiden till annat (årskull 2018)!
Många av kommentarerna om det självständiga arbetet förmedlar ett
intryck av att de svarande känner att de går miste om något annat.
Eftersom det är en komprimerad utbildning skulle de hellre ha använt
tiden till att ytterligare få lära sig om vad det praktiskt innebär att vara
lärare. Läsåret 2019 skiljer sig åt i detta avseende, eftersom de flesta
verkar nöjda med innehållet i UVK. Visserligen hade inte den årskullen
skrivit det självständiga arbetet när de svarade på enkäten, vilket troligen
påverkar varför de inte i större utsträckning kommenterat det
självständiga arbetet.

Organisation som stödjer erfarenhetsutbyte
upplevs som positivt
Det finns även vissa svarande som nämner vikten av erfarenhetsutbyte
och diskussioner. Det kan till exempel handla om de fysiska träffarna:
Positivt under kursträffarna var att man fick träffa och umgås med
sina kursare, som mer eller mindre var i samma situation som en
själv; jag har lärt mig mycket på att utbyta erfarenheter med dem. I
den aspekten var de platsförlagda undervisningstillfällena bra
(årskull 2017).
Att det varit platsförlagda träffar där vi fått chans att reflektera över
det vi läst och diskutera med varandra (årskull 2018).
Det kan också handla om aktiviteten på webben mellan de fysiska
träffarna.
Jag tyckte att det var bra att det var mycket aktivitet på nätet i
flera kurser. Vi skulle gå in och ge ett minsta antal kommentarer
till varandras texter eller träffas via nätet för att diskutera saker.
Jag tycker att det var bra att tala om elevaktivt lärande, att öppna
upp uppgifter och använda dem på flera sätt (årskull 2017).
Årskullen 2019 kommenterar ofta att lärarnas engagemang är särskilt
positivt inom UVK. Något som den årskullen däremot upplever som
negativt är organisationen. Man efterfrågar tydligare information,
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samordning av kurser när det gäller inlämningsuppgifter och att bättre
använda de digitala plattformar som finns.

Positivt med verksamhetsförlagd
utbildning
Totalt sett tyckte 42 procent av de svarande att VFU var bra och 38
procent tyckte att den var mycket bra. Kvinnor var något mer positiva,
47 procent ansåg att VFU fungerat mycket bra jämfört med 30 procent
av männen. Även när det gäller VFU var årskullen 2019 mest positiv, 50
procent ansåg att VFU: n hade fungerat mycket bra, medan 33 och 32
procent från årskull 2017 och 2018 ansåg detsamma. I årskullen 2019
hade däremot flera av de svarande haft väldigt lite VFU, eftersom
enkäten skickades ut under den första terminen. Detta kan ha haft viss
påverkan på svaren.
Figur 13. Uppfattning om hur VFU har fungerat. Redovisas per årskull.
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I enkäten ställdes följdfrågor om VFU, om vad som upplevts som
särskilt positivt och vad som upplevts som särskilt negativt. Detta
redovisas i nästa avsnitt.

Möjligheten att praktiskt få tillämpa teorierna
uppskattas
Gemensamt för alla årskullar är att möjligheten att praktiskt få tillämpa
teorier är det som de allra flesta av de svarande tycker är särskilt positivt
för VFU. Nedan följer några exempel på kommentarer från respektive
årskull som visar på att det råder stor konsensus om fördelarna med
VFU. Som mest positivt nämns:
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Möjligheten att öva i en verklig miljö. Möjligheten att besöka många
lärare och lära och inspireras av deras olika stil och metoder (årskull
2017).
[att det är] väldigt lärorikt att praktiskt få tillämpa ”teorierna” som
ingått i utbildningen. Det är framförallt alla ”misstag” som jag lärt
mig mest av, som till exempel oväntade språkförbistringar (årskull
2017).
/…/ att all VFU är samlad på en termin. Det gör att man lär känna
eleverna bättre och de ser mig inte bara som en lärarstudent eller
vikarie utan som deras lärare. Definitivt den del av utbildningen som
fungerat bäst (årskull 2018).
/…/ att uppgifterna som ingår i VFU-kursen kompletterar praktiken
och att vi har fått mycket relevant kunskap under närträffarna som
man sedan kunnat använda sig av under praktiken (årskull 2019).

VFU-handledningens kvalitet är av stor vikt
Vikten av att ha en bra handledare under VFU:n är något som flera lyfter
i sina kommentarer. I alla tre årskullar finns det många exempel på att
handledningen har fungerat väl, men det finns också exempel på
motsatsen. Så här skriver några om upplevelsen av VFU-handledningen:
[Jag hade en] mycket bra handledare som verkligen gav allt i såväl
kunskaper som i gymnasierelaterat undervisningsmaterial. En
handledare som var öppen för ALLA typer av frågor och funderingar
från mig som lärarstudent, ”högt som lågt” likväl som ”lätt och
avancerat” (årskull 2017).
[Jag fick ett] mycket trevligt och professionellt bemötande från
handledare och den skola som jag blivit placerad i. En mycket lärorik
period (årskull 2018).
[Det var] bra att ha en handledare som är intresserad av att jag ska
bli bättre. Bra med gruppdiskussioner med andra studenter (årskull
2019).
Antalet positiva kommentarer är betydligt fler än de negativa. Men det
finns exempel från alla årskullar där handledningen fungerat mindre bra:
Handledningen var ibland bristfällig. Informationen till handledare
och oss studenter förvirrande då det fanns olika versioner av
dokument med motsägelsefullt innehåll (exempelvis om vem som hade
ansvaret att ta kontakt om platsbesök) (årskull 2017).
Några handledare var helt odugliga, men verkar accepteras på grund
av att det finns brist om handledare (årskull 2018).
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Det finns också funderingar bland de svarande om hur lärosätet
kvalitetssäkrar VFU och handledarnas kompetens. En del kommentarer
rör i vilken utsträckning skolan fritt kan bestämma över VFU:n:
[Det är ]inte bra att så mycket lämnas till den lokala skolan ifråga
om hur VFU genomförs. Vissa av mina kursare har det mycket
stressigt eftersom skolan gör en annan tolkning av hur VFU ska
genomföras. Bra med tydligare riktlinjer från universitetet (årskull
2019).

Särskilt negativt är när VFU störs av andra uppgifter
Något som upplevs som negativt är när kurser och uppgifter skulle
genomföras samtidigt som VFU. Många nämner också att de haft för
mycket uppgifter parallellt med VFU:
Vi var så överbelastade med uppgifter från vår utbildning; intervjua
hit och dit, skriva, reflektera, webbinarier så att man inte alltid var
riktigt mentalt närvarande i skolarbetet. Man kunde inte göra så bra
ifrån sig på VFU-skolan för man orkade och hann inte helt enkelt
(årskull 2017).
En svarande från årskull 2018 menar att de hade för många meningslösa
uppgifter från andra kurser som genomfördes samtidigt som VFU, utan
att de tillförde något. Från årskull 2019 skriver en svarande att hen skulle
ha velat fokusera på enbart VFU och lägga all kraft där.
Många har stor erfarenhet av teoretiska studier och där verkar det
fungera att hålla ett betydligt högre tempo än vad som fungerar under
VFU. Det är där som den förhöjda studietakten blir särskilt märkbar:
Teoristudier på 100 % studietakt behöver inte ta 100 % av ens tid och
därmed kan man studera teori i förhöjt tempo, men VFU på 100 %
studietakt kräver minst 100 % av ens tid (om man är ambitiös och vill
göra ett bra jobb). Därmed är det problematiskt att skriva
examensarbete parallellt med VFU (årskull 2017).
Jag tror de flesta lärarstudenter arbetar mer än 40 timmars
arbetsvecka under sin VFU. Kombinerat med examensarbete blir det
i praktiken närmare 200 % (årskull 2017).

VFU-placering svårare när utbildningen är på
distans
I vissa fall nämns att just VFU-placeringen har upplevs som något
särskilt negativt. Gemensamt för dessa kommentarer är att placeringen
har försvårats av att utbildningen sker på distans. Anledningen till
svårigheterna verkar vara att lärosäten i den egna regionen har företräde
till VFU-platserna i motsvarande region. Från årskull 2017 skriver en
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svarande att det varit svårt att få en VFU-plats på grund av avståndet till
universitetet och till avtalskommunerna:
Om utbildningen ska kunna ges på distans måste det lättas upp att
studenter som råkar bo i en annan universitetsstad med en
lärarutbildning också ska få en möjlighet att få VFU. Som det är nu
paxas platserna av stadens eget universitet och då får man gå utanför
reglerna och kontakta skolor själv för att sälja in sig som VFU:are.
Många som går en kompletterande utbildning av detta slag har familj
och kan helt enkelt inte resa två timmar enkel väg till en skola.
En svarande från årskull 2018 ser svårigheten att få besked om VFUplacering som särskilt negativ:
Det var svårt att få en plats nära hemmet och på en stor
gymnasieskola med flera lärare i ämnet man utbildar sig i på grund
av att studenter på lärosätet där jag bor hade företräde till VFUplatserna.
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Vad gör studenterna efter
utbildningen?
Årskullarna 2017 och 2018 har svarat på frågor om vad de gör efter
utbildningen. Båda årskullarna fick en enkät ungefär ett halvår efter
utbildningen och den första årskullen fick även en enkät ett och ett halvt
år efter utbildningen. Vid dessa två enkättillfällen ställdes liknande
frågor till årskullen 2017 för att följa eventuella förändringar över tid.
Observera att resultaten som visas i detta avsnitt därmed omfattar färre
svarande än tidigare.

Drygt hälften har avlagt ämneslärarexamen
Totalt besvarades de frågor som berör en eventuell examen av 75
personer, varav 51 räknas till årskull 2017 och 24 till årskull 2018. Av
dessa 75 hade 44 avlagt en ämneslärarexamen, 32 från 2017 och 12 från
2018. De flesta hade tagit ut sin ämneslärarexamen våren efter avslutade
studier enligt den nominella studietiden, det vill säga våren 2018 för
årskullen 2017 och våren 2019 för årskullen 2018. Ingen hade tagit ut en
examen tidigare än så. I årskullen 2017, som också kunde följas upp
ytterligare ett år senare, var det bara sex personer som hade svarat att de
tog ut en examen senare än våren 2018.
Den absolut vanligaste anledningen till att examen inte hade tagits ut är
att de svarande inte är klara med det självständiga arbetet. Detta gäller
Umeå universitet och Stockholms universitet/Kungl. Tekniska
högskolan, där det självständiga arbetet ingår i utbildningen. Det framgår
bland annat att VFU har prioriterats i stället för att skriva klart arbetet.
En annan återkommande anledning är att man avvaktar med att ta ut
examen för att komplettera ämnesbehörigheten. Det finns svarande som
efter utbildningen bara är behöriga i ett ämne och för att bli mer
anställningsbara kompletterar de, för att bli behöriga i ytterligare ett
ämne. Andra anledningar till att examen inte tagits ut är att de svarande
avbrutit studierna exempelvis på grund av sjukdom eller att de har fått en
anställning. Det finns också exempel på att de svarande har ansökt om
ämneslärarexamen men ännu inte fått den.
Det ämne som har varit vanligast bland de svarande som har avlagt
ämneslärarexamen varierar mellan årskullarna. För årskullen 2017 var
biologi det vanligaste ämnet, 17 av de 29 som tillfrågades om
undervisningsämnen hade biologi i sin examen. Även fysik och
matematik var vanliga ämnen i den omgången. För årskullen 2018 var
det i stället fysik och matematik som förekom mest. Eftersom fler än ett
ämne kan ingå i examen kunde de svarande också uppge flera ämnen.
Eftersom lärosätena ändrat sina antagningskrav något mellan åren kan
detta ha påverkat vilka ämnen som var vanligast under respektive år.
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Figur 14. Undervisningsämnen i examen bland de svarande som avlagt
en ämneslärarexamen. Redovisas per årskull.*
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*De 3 personer som tog examen vårterminen 2018 men som bara svarade på enkäten vid
det andra frågetillfället fick på grund av enkätens utformning aldrig frågan om ämnen.

Ansökan om lärarlegitimation
De som hade avlagt en ämneslärarexamen fick frågan om de hade ansökt
om lärarlegitimation. I årskullen 2017 hade 48 procent (14 personer) av
de 29 tillfrågade ansökt om en legitimation, och ytterligare 48 procent
planerade att göra det. Av de 12 som hade avlagt en ämneslärarexamen i
årskullen 2018 var det 83 procent (10 personer) som hade ansökt om en
legitimation. De som inte hade ansökt planerade att göra det. Totalt 9
personer av de som ansökt om legitimation har svarat att de har, eller
troligen kommer ha, behörighet i ämnen utöver de undervisningsämnen
som ingår i examen.
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Flera arbetar i skolan men inte alla
När årskullen 2017 tillfrågades nästan ett halvår efter avslutade studier
enligt nominell studietakt, svarade 65 procent att de arbetade inom skola
eller förskola (benämns nedan ”skola”). När samma årskull tillfrågades
ett år senare svarade 74 procent detsamma. När årskullen 2018
tillfrågades ett halvår efter avslutade studier enligt nominell studietid,
svarade hälften att de arbetade inom skolan.26
Figur 15. Antal (och andel) som har svarat att de arbetar inom skola
eller förskola. Redovisas per omgång.
35
74%

65%

30
25
20
35%

15
26%

50%

50%

10
5
0
Årskull 2017, enkät 1

Årskull 2017, enkät 2

Ja

Årskull 2018, enkät 2

Nej

Av de som arbetade i skolan var det vanligast att arbeta inom
gymnasieskolan. Näst vanligast var grundskolans årskurs 7–9. Det tyder
på att de som arbetar i skolan gör det inom de skolformer som examen
från KPU:n leder fram till. I princip alla som har svarat att de arbetar i
skolan har svarat att de arbetar som lärare. Undantaget är någon enstaka
som har uppgett att hen arbetar som lektor.
I årskullen 2017 arbetade 30 personer i skolan ett halvår efter
utbildningen. Av dessa hade 19 tagit ut sin examen. Detta innebär att 11
personer arbetade i skolan utan att ha avlagt ämneslärarexamen. Ett år
senare arbetade 31 personer ur årskullen i skolan och av dessa hade 26
tagit ut sin examen.
I årskullen 2018 arbetar 12 personer i skolan ett halvår efter
utbildningen. Av dessa är det tre som inte har avlagt ämneslärarexamen.

26

Totalt har 51 personer från årskull 2017 besvarat enkäten vid antingen det första och/eller andra
svarstillfället. Från årskull 2018 har 46 personer besvarat enkäten vid antingen det första och/eller
det andra svarstillfället. Det innebär att totalt antal svarande varierar mellan årskullarna.
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Sysselsättning om man inte arbetar i skolan
Ett halvår efter utbildningen var det 16 av de svarande från årskull 2017
som inte arbetade i skolan. Av dessa hade 7 sökt tjänster i skolan men
inte fått någon. Ytterligare ett år senare hade 3 av de som inte arbetade i
skolan sökt tjänst men inte fått någon, 1 hade tackat nej till minst en
tjänst i skolan och 7 hade aldrig sökt någon tjänst.
I årskullen 2018 var det 12 personer som inte arbetade i skolan ett halvår
efter utbildningen. 4 hade sökt men inte fått någon tjänst och 8 hade
aldrig sökt någon tjänst.
Den huvudsakliga sysselsättningen för de svarande som inte arbetade i
skolan var att de hade en annan anställning, att de var studerande eller
kompletterade kurser inom KPU:n. Det förekom också att någon var
egenföretagare, arbetssökande eller föräldraledig.
De som svarade att de inte arbetade i skolan gavs också möjligheten att
lista tre saker som de ansåg som avgörande för att de skulle börja göra
det. Här framgick att vissa redan var på väg till skolan men inväntade
examensbevis eller lärarlegitimation. Det fanns även de som aktivt sökte
arbete eller som väntade på att den anställning som de redan fått skulle
börja. Några av de svarande beskrev även utmaningen med att få arbete
när man bara är behörig i ett ämne, och att skolan efterfrågade
behörigheter i fler ämnen. I övrigt återkom följande skäl som avgörande
för att arbeta i skolan framöver: rimlig lön, god arbetsmiljö (till exempel
rimlig arbetsmängd och möjlighet till kontinuerlig utveckling) och en
anställning som lektor.

Vanligast att undervisa i ämnen där man är behörig
Ett halvår efter utbildningen undervisade de flesta ur årskullen 2017
både i ämnen som de var behöriga i och i ämnen som de inte var
behöriga i.27 Ett och ett halvt år efter utbildningen var det fler som bara
undervisade i ämnen som de var behöriga i. För årskullen 2018 var det
redan ett halvår efter utbildningen vanligast att bara undervisa i ämnen
som de var behöriga i.

27

Det förekommer att personer har svarat att de undervisar i ämnen som de är behöriga i trots att de
inte har tagit ut någon ämneslärarexamen. Detta gäller 9 personer i årskull 2017 (enkät 1), 3
personer i årskull 2017 (enkät 2) och 2 personer årskull 2018 (enkät 2).
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Figur 16. Behörig eller inte i de ämnen de svarande undervisar i utifrån
antal svarande och årskull
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De flesta vill fortsätta undervisa
De flesta tillfrågade som undervisar i skolan svarade också att de tror att
de kommer att fortsätta undervisa i skolan i mer än 10 år framöver. När
samma fråga ställdes ett år senare till årskullen 2017 hade dock andelen
som trodde det minskat från 70 till 60 procent. Vid det andra
svarstillfället hade också gruppen som trodde att de skulle undervisa
mindre än två år i skolan ökat från 0 till 13 procent.
Figur 17. Antal år som de svarande tänker sig att de kommer att
undervisa i skolan.
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2017, enkät 2
2–5 år

5–10 år

2018, enkät 1
Mer än 10 år

Skäl till att fortsätta undervisa
De som undervisade i skolan fick också möjlighet att nämna tre saker
som de ansåg var avgörande för att de skulle fortsätta undervisa i skolan
de närmsta tre åren. De anledningar som angavs var bland annat en
skälig lön och möjlighet att göra karriär (gärna en lektorstjänst) och god
arbetsmiljö. En god arbetsmiljö skulle bland annat omfatta
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möjlighet att utvecklas



stimulerande arbetsuppgifter



rimliga arbetstider och rimlig arbetsbelastning



bra ledning och goda kollegor



frihet i att lägga upp och utveckla undervisningen



engagerade elever

Hur används forskarkompetensen?
De flesta i årskullen 2017 ansåg att de använde sig av, eller i stort sett
använde sig av, sin forskarkompetens i undervisningen. 28 av 30
svarande angav detta ett halvår efter utbildningens slut och ytterligare
något år senare ansåg fortfarande 26 av 30 det. Årskullen 2018 verkar
vara av en delvis annan uppfattning, eftersom bara 7 av 12 ansåg att de
använde sig av sin forskarkompetens i undervisningen.
De som svarade att de inte använde sig av forskarkompetensen ombads
reflektera över vilka anledningar det fanns till att de inte gjorde det. En
anledning som angavs är att de undervisar på högstadiet eller
yrkesförberedande program. Andra anledningar som nämns är att fokus
först och främst behöver vara på ordning och reda i klassrummet eller att
det inte finns tid. Det finns också något exempel på att man har mer nytta
av erfarenheter från en annan yrkeskarriär än av forskningen.
De som angav att de använde sig av forskarkompetensen i sin
undervisning ombads i stället att förklara på vilket sätt de använde
denna. Svaren redovisas nedan.

Ämnesbredd och djup ger en flexibel undervisning
Flera av de svarande nämner att deras kunskaper inom ämnet ger dem en
möjlighet att anpassa undervisningen efter olika elever. Deras kunskaper
ger dem också en trygghet i att inte vara beroende av läromedel,
eftersom de menar att de har god kännedom om aktuell forskning eller
vet hur de ska gå tillväga för att uppdatera sig inom aktuell forskning:
På grund av min ämneskompetens kan jag forma min pedagogiska
framställning av ett kursmoment på ett sätt som passar mig själv och
eleverna bättre än om jag varit mer ämnesmässigt osäker och bara
hållit mig till vad som står i läroboken. Jag plockar ofta in material
från färsk forskning, för att visa på praktiska exempel på hur det
eleverna just nu läser om kan användas. Överlag kan jag improvisera
mer och vara mer flexibel i min undervisning på grund av min
ämneskompetens. Jag hjälper också elever som befinner sig lite
längre fram i fysik och matematik än vad ungdomar i deras ålder
normalt gör; jag fungerar som kontakt med den lokala tekniska
högskolan, och skickar dessa elever dit så att de får göra deras
tentor, och få lite utmaningar (årskull 2017).
I min ämnesdidaktik påverkar [forskarkompetensen] mig genom att
kunna ge elever en större variation av möjliga ingångar i ett ämne,
förklara på olika sätt och exemplifiera på individuella
elevtillgängliga sätt, då min breda och djupa ämneskunskap kan
hjälpa dem att se subtila kopplingar mellan olika aspekter av ett
ämnesstoff som hjälper just den elev jag pratar med (årskull 2017).
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Flera nämner att forskarkompetensen är särskilt användbar för att utmana
de högpresterande eleverna, men också för att väcka intresse för ämnet:
Jag använder den dessutom för att utmana högpresterande elever
som glider fram i kurserna i övrigt, med extra uppgifter eller tankeoch diskussionsuppgifter. Jag kan även se hur det kan komma väl till
pass när jag nu får planera en hel kurs själv och därmed kan lägga
upp innehållet och strukturen på ett annat sätt än hur jag undervisat
under våren när jag följde någon annans planering (årskull 2017).
Att jag har goda ämneskunskaper och är insatt i en del aktuell
forskning hjälper mig att svara på elevernas frågor och ta tillvara
deras intresse (årskull 2018).

Vetenskapligt förhållningssätt i undervisningen
Det finns också exempel på att de svarande använder sin
forskningskompetens genom att förmedla ett vetenskapligt
förhållningssätt. Bland annat handlar det om källkritik, om att förklara
att fakta som finns i läroböckerna kan utvecklas över tid eller att de med
hjälp av sin kompetens anlägger ett mer vetenskapligt arbetssätt. På
frågan om hur de använder sin kompetens gav några följande svar:
Belysa vetenskapen i ämnet och hur man förhåller sig källkritisk. Men
även då jag samlar information och planerar min undervisning så tar
jag gärna med nya forskningsrön (årskull 2017).
Jag försöker ge eleverna en inblick i vad fakta i läroböckerna baseras
på och att dess fakta i framtiden kan komma att utvecklas ytterligare i
takt med att forskningen kan värdera/verifiera/eller till och med
motbevisa tidigare faktakunskaper (årskull 2017).
Det kan också vara att forskningskompetensen används för att planera,
genomföra och följa upp undervisningen:
Jag använder det inte i en direkt mening, men jag använder det
indirekt. Jag använder det huvudsakligen genom mitt förhållningssätt
till hur väl undervisning går, att jag ständigt studerar mig själv och
eleverna samt vad som fungerar och vad som inte fungerar och
försöker utveckla mina arbetsmetoder. Jag använder det även
indirekt genom att det ger mig bred bas av kunskaper som jag kan
använda i de intresseskapande delarna av min undervisning.
Eleverna verkar faktiskt uppskatta att ibland få ett bredare och mer
djuplodande perspektiv på ämnena (årskull 2017).
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Kompetensen används för att förbereda elever för
yrkeslivet och högre studier
Flera av de svarande kopplar samman undervisningen med elevernas
framtida yrkesmöjligheter och studier. En av de svarande skriver att hen:
Tydliggör sammanhang mellan undervisningens innehåll och hur den
används i praktiken. Jag tar upp frågor som är centrala för
forskningen i mitt ämne just nu. Jag visar eleverna yrkesmöjligheter
där kunskap i mitt ämne är avgörande (årskull 2017).
Det handlar också om att förbereda eleverna inför högre studier och för
att öka intresset för att studera vidare. Det kan dels handla om hur
forskning nyttjas, dels om hur egna erfarenheter används i
undervisningen:
[Jag] försöker höja nivån på undervisningen med exempel från
forskningen. Arbetar mycket med studiesätt som är förberedande för
högre studier. Försöker väcka lust att studera vidare (årskull 2017).
Jag nyttjar personliga erfarenheter av yrkeslivet och högre studier
för att få till verklighetsförankring för läromaterialet, samt att
förbereda eleverna för högre studier, med insikt av vad de kan
förvänta sig och vad de förväntas kunna, och varför (årskull 2018).

Kompetensen tas oftast inte tillvara av
arbetsgivaren
Alla som har svarat att de arbetar i skolan fick också frågan om de
upplever att deras arbetsgivare tar tillvara deras forskarkompetens. De
allra flesta som tillfrågades upplevde inte att så var fallet. Ett halvår efter
utbildningen är det 20 av 30 (67 %) svarande från årskullen 2017 som
inte ansåg att arbetsgivaren tagit tillvara deras forskarkompetens.
Motsvarande antal för årskullen 2018 var 9 av 12 (75 %). Ytterligare ett
år senare var det några fler i årskullen 2017 som tyckte att deras
kompetens tagits till vara.
Tabell 4. Antal personer som uppfattar att forskarkompetensen har tagits
tillvara av arbetsgivaren. Redovisas per årskull och svarstillfälle.

2017, enkät 1
2017, enkät 2
2018, enkät 2

Ja/ja, i stort sett
10
13
3

Nej
20
17
9

Totalt
30
30
12

De som hade svarat att deras forskarkompetens inte tas tillvara av
arbetsgivaren fick frågan om vad de trodde skälet till detta var. De
svarande trodde att det i huvudsak beror på två saker: Det kan handla om
okunskap, det vill säga att arbetsgivaren inte vet vad forskarutbildning
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innebär och hur den skulle kunna användas. Det kan också handla om
låga förväntningar:
Skolan har ganska grundläggande krav på lärare, de behöver bara
någon som hade lärarutbildning och kunde undervisa (årskull 2017).
Den är inte efterfrågad, min arbetsgivare är nöjd med att jag
undervisar ett visst antal timmar i et visst ämne och att eleverna
förefaller vara nöjda med det som sker i klassrummet (årskull 2017).
De som hade svarat att deras forskarkompetens tas tillvara av
arbetsgivaren uppmuntrades att beskriva på vilket sätt detta skedde. Det
framgår att de svarande har fått frihet och ansvar att själv utveckla
undervisningen:
Jag har stor frihet att utforma undervisningen och förtroende för mitt
professionella omdöme gentemot eleverna (årskull 2017).
Jag har kunnat påverka och vidareutveckla den befintliga
undervisningen (årskull 2017).
Några enstaka exempel finns också på att de svarande fått lektorstjänster
eller andra mer övergripande ansvarsområden:
I den långsiktiga planeringen för min tjänst ligger en tjänst som
gymnasielektor, med fokus på att utveckla skolans språkinriktade
arbete för naturvetenskapsprogrammets kurser (årskull 2017).
[Jag har] lektorstjänst med uppdrag att utforma
skoleffektivitetsstudier och att öka likvärdigheten inom kommunen
genom att skapa en digital kunskapsbank (årskull 2017).
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Rekommenderas utbildningen?
I årskullen 2019 skulle 92 procent rekommendera utbildningen till någon
annan med liknande forskarbakgrund som de själva. Motsvarande andel
för årskullarna 2017 och 2018 var 83 respektive 76 procent. Andelen
svarande som rekommenderar utbildningen sjunker något mellan det
första och andra svarstillfället.
Figur 18. Andel som skulle rekommendera utbildningen till någon med
liknande forskarbakgrund. Redovisas per årskull och svarstillfälle.
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För de två tidigare årskullarna ställdes också en fråga om de svarande
tyckte att den aktuella KPU:n hade förberett dem tillräckligt för att
undervisa i skolan. I årskullen 2017 menade 69 procent att de tyckte att
utbildningen hade gjort det helt eller i stort sett. I årskullen 2018 svarade
75 procent detsamma.
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Diskussion – att genomföra
särskild KPU för personer
med forskarexamen
Diskussionen utgår från UKÄ:s uppdrag att utvärdera satsningens
genomförande och resultat med utgångspunkt i utvärderingens
huvudfrågor:
1. Hur har genomförandet av utbildningen fungerat?
2. Har de studenter som läst utbildningen blivit lärare i skolan
och har deras forskarkompetens tagits till vara?
I det här kapitlet vägs bedömargruppens och studenternas erfarenheter
och slutsatser samman med UKÄ:s reflektioner.

Antagning och utbildningsbidrag
Utbildningen ges sedan 2017 vid Stockholms universitet tillsammans
med Kungl. Tekniska högskolan, vid Umeå universitet och vid Karlstad
universitet. Från början var tanken att utbildningen skulle starta redan
under hösten 2016, men starten sköts upp ett halvår eftersom det var
mycket att administrera med bland annat antagning, urval och bidrag.
Umeå har haft ett samordningsansvar för satsningen under hela perioden.

Lärosätena gör urvalet på olika sätt
Lärosätena beslutar enligt 11 § förordningen om KPU för personer med
forskarexamen om urvalsgrunder för utbildningen. När utbildningen
startade våren 2017 fanns många sökande, många behöriga och få
platser. Lärosätena fick därför tillämpa urval bland de som var behöriga
och har haft något olika urvalsregler som även förändrats mellan
antagningsomgångarna. I vissa fall har personer med behörighet i flera
ämnen prioriterats, i andra fall har det räckt med ett ämne. På grund av
det stora antalet sökande och behöriga har lärosätena utformat
urvalskriterier, men dessa har inte varit tillräckliga och lottning har då
förekommit. Högskoleförordningens (1993:100) bestämmelser om urval,
som tillåter lottning, är enligt 10 § i förordningen om KPU för personer
med forskarexamen inte tillämpliga på dessa utbildningar. UKÄ
ifrågasätter därför att lottning har använts i urvalet till dessa utbildningar.
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Något som framkommit av enkäterna är att det kan vara svårt att få en
tjänst i skolan med enbart ett ämne i examen. Eftersom söktrycket är
högt och de som får en examen i två ämnen tenderar att ha lättare att få
anställning, kan detta ytterligare behöva tas i beaktande i urvalet.

Bidraget uppskattas men påverkar utbildningens
genomförande
Utifrån bedömargruppens intervjuer är det tydligt att det finns en viss
frustration över hanteringen av bidraget, som anses krångligt och
resurskrävande. Bidragshanteringen har tagit mycket tid och lärosätena
uttrycker det som att bidraget varit en ”propp” i utbildningen som
begränsat lärosätenas flexibilitet. Helst vill lärosätena inte hantera
bidraget alls. Att förenkla den här proceduren, eller rent av förlägga
bidragshanteringen på annan part, skulle underlätta administrationen av
utbildningen och göra det enklare för lärosätena att ge utbildningen.
Lärosätena har kunnat anta ett givet antal studenter per år och svårigheter
kopplade till bidraget har uppstått när studenter tagit studieuppehåll,
blivit sjukskrivna eller liknande. Eftersom det också finns många
behöriga sökanden till få platser, hade det underlättat för lärosätena om
fler hade kunnat antas de första åren för att skapa större studentgrupper.
Detta skulle också ge större möjligheter till visst överintag av studenter
och lärosätena skulle då kunna täcka upp för de som eventuellt hoppar av
utbildningen och på så sätt examinera nya lärare snabbare. Större
studentgrupper skulle också förbättra utbildningens ämnesdidaktiska
inslag, eftersom en större studentgrupp ger bättre möjligheter för
diskussioner och erfarenhetsutbyte.
För studenterna framstår bidraget som det viktigaste skälet till att de
påbörjat utbildningen, följt av möjligheten att läsa utbildningen på
distans. I de enkätsvar som kom in till UKÄ är det tydligt att bidraget har
varit ett viktigt skäl för att studenter i den här studentgruppen ska
påbörja utbildningen. Den genomsnittliga studenten i gruppen som
helhet är i 40-årsåldern, har disputerat (någon enstaka är licentiat) och
har tidigare undervisat i högskolan. Majoriteten av studenterna var
anställda innan de startade utbildningen.
Bidraget är en viktig förutsättning för att locka personer med
yrkeserfarenhet, en forskarexamen och som av naturliga skäl är äldre än
den genomsnittliga studenten. I en tidigare utvärdering av UKÄ har det
visat sig att det är svårt för studenter som läser KPU att försörja sig
under studietiden och att detta påverkar deras möjligheter att genomföra
utbildningen. Många behöver arbeta vid sidan av studierna, vilket
innebär att arbetsbelastningen blir för hög. 28

28
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Se UKÄ Rapport 2017:7: Utvärdering av tre kompletterande pedagogiska utbildningar.

Tack vare bidraget har behovet av att arbeta vid sidan av studierna inte
varit lika stort i den här särskilda KPU:n, vilket har underlättat för
studenterna. Det finns även i den här gruppen vissa problem med
genomströmning, men skälen till problematiken är inte lika starkt
sammankopplade till arbete vid sidan av studierna som i andra grupper,
även om det också förekommer här. En rekommendation som
bedömargruppen därmed ger är att studenter inte ska tillåtas arbeta
parallellt med studier om de får bidrag.
Även om några studenter har arbetat samtidigt som de studerat, är ändå
slutsatsen att den gruppen skulle varit avsevärt större om inte bidraget
hade funnits. För studenter som påbörjar en utbildning med redan
avklarade forskarstudier i bagaget och erfarenheter från arbetslivet, var
bidraget den enskilt viktigaste faktorn för att de över huvud taget skulle
påbörja utbildningen.
Satsningen med bidrag under studietiden har troligen orsakat en viss
förflyttning av studenter från den reguljära KPU:n. Det är däremot oklart
hur pass stor den grupp som verkligen skulle ha gått en reguljär KPU är.
Lärosätena har reflekterat över detta och i studentenkäterna framkommer
det att många av studenterna övervägt att gå en KPU redan innan den här
satsningen.

Hur har genomförandet av utbildningen
fungerat?
Vid lärosätena har upplägget och genomförandet av utbildningen gjorts
på något olika sätt. Mycket har varit beroende av hur lärosätenas
utbildningsutbud sett ut i övrigt och hur de har kunnat anpassa det till
den särskilda KPU:n inom den tid de haft till sitt förfogande.
Bedömargruppen, studenterna och lärosätena själva visar att det finns
delar av utbildningen som har fungerat mycket bra och andra delar som
kan utvecklas ännu mer. Detta har också förändrats sedan utbildningen
startade då lärosätena gjort vissa förändringar ifråga om innehåll och
upplägg. En bild som framträder i enkäterna är att studentgruppen är en
grupp som ger kontinuerlig återkoppling på hur utbildningen fungerar.
Detta har medfört att lärosätena också fått en större förståelse för vad
denna studentgrupp behöver.

Studentgruppens kompetens och utbildningens
utformning
Utifrån enkäterna och bedömargruppens intervjuer med lärosätena
framträder en bild av en studentgrupp som både varit särskilt givande
och rolig att arbeta med, men som också ställt lärosätena inför nya
utmaningar i fråga om upplägg av utbildningen och innehållet i den.
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Det är kompetenta studenter med vana av att ta till sig stora mängder
litteratur och information, som kan tala för sig, reflektera kritiskt och
hålla en hög nivå i diskussioner och i skriven text. Samtidigt har de en
bakgrund i specifika vetenskapsfält och har under utbildningen ställts
inför nya kunskapsområden samt sätt att diskutera och reflektera som de
inte har samma vana av. Det är tydligt att det sker vissa ”krockar” mellan
olika syn på vetenskap och metoder. Detta är främst påtagligt i de kurser
som genomförs inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Studenterna
efterfrågar här mer innehåll som är tydligt riktat mot den praktiska
skolverksamheten. De vill ha fler moment som berör bedömning,
ledarskap, konflikthantering och specialpedagogik. De vill också ha
mindre textinlämningar och teoretiska uppgifter som de menar berör
områden som de som forskarutbildade redan behärskar.
Ett annat exempel på ett moment som studenterna anser är onödigt för
dem som grupp är det självständiga arbetet. Vid Karlstads universitet
skriver studenterna ett ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete, mer riktat mot
det praktiska arbetet i skolan. Övriga lärosätens studenter skriver ett mer
traditionellt självständigt arbete inom ramen för utbildningen. Vad som
framträder i enkäterna och i bedömargruppens intervjuer är att det
självständiga arbetet tycks vara ett hinder för studenterna. De menar att
de redan har skrivit tillräckligt många vetenskapliga arbeten, inklusive
en avhandling, och att detta moment därför upplevs som onödigt.
Ifrån lärosätenas sida framhåller man att studenterna också behöver lära
sig att ta till sig andra vetenskapstraditioner än de naturvetenskapliga.
Detta är viktigt för att de ska kunna göra ett bra arbete i skolan.
Kvalitativa metoder är exempelvis något som studenterna behöver mer
övning i, menar lärosätena. Det framstår därmed som troligt att krav på
ett självständigt arbete inom KPU:n kan påverka genomströmningen för
studentgruppen.
Både bedömargruppen, lärosätena själva och studenterna reflekterar över
den särskilda utmaning det innebär att på kort tid göra ett perspektivbyte
från forskare och högskolelärare till att bli lärare i skolan. Både i
enkäterna och utifrån bedömargruppens intervjuer med lärosätena
framkommer det att en utmaning för studenterna är att lägga
undervisningen på rätt nivå för eleverna i skolan. En annan utmaning är
att anpassa de kunskaper studenterna har om ett specifikt område till att
täcka in hela undervisningsämnet. De behöver mer praktisk övning och
verktyg som kan användas i undervisningen. De uttrycker även önskemål
om mer ämnesdidaktik.

Förhöjd studietakt kan vara en utmaning
Utifrån svaren i enkäterna och bedömargruppens intervjuer med
lärosätenas representanter framträder en bild där studietakten generellt
anses ligga på en lagom hög nivå för den här studentgruppen. Många
studenter uttrycker däremot åsikter om att det finns en viss obalans i
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utbildningen. Vissa moment och uppgifter anses vara lätta att genomföra
i snabb takt och parallellt med andra uppgifter, medan andra moment,
särskilt VFU, anses vara svåra att utföra parallellt med andra uppgifter.
Det framstår som extra angeläget att studenterna får stöd och möjlighet
att utveckla sina undervisningspraktiska färdigheter, eftersom de har stor
kompetens inom sina ämnesområden, men framstår som mindre säkra på
hur de ska kunna anpassa undervisningen till olika elevgrupper och
avgöra vilken nivå de ska lägga undervisningen. Utifrån de samlade
intrycken från bedömargruppen, lärosätena själva och de studenter som
har besvarat enkäten, behöver fokus vara tydligt riktat mot praktiska
undervisningsfärdigheter för den här studentgruppen. Att snabba på vissa
moment inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och bromsa in under
VFU: n skulle lite förenklat kunna sammanfatta studenternas egna
uppfattningar om önskvärd studietakt. Som det ser ut nu kan den
förhöjda studietakten i perioder vara för hög även för denna
studentgrupp med stor erfarenheten av högre studier.

Studier under sommaren behöver ses över
Eftersom utbildningen ges med förhöjd studietakt är det mycket som ska
in i utbildningen på kort tid. Sommaren används i KPU:n för studier, och
upplevs som den svåraste perioden att göra effektiv, både av studenter
och lärosätena själva. Från studenternas sida beskrivs sommaren som
svår eftersom deras egna familjer är lediga, barn har sommarlov och de
själva också är trötta efter terminens arbete. Om de skriver ett
självständigt arbete under sommaren har det funnits svårigheter med
tillgång på handledning.
Det är tydligt att sommaren behöver användas för att studenterna inte ska
få för hög arbetsbelastning under resterande delen av året, framför allt
inte under perioderna för VFU. Hur studier under sommaren på bästa sätt
organiseras och görs meningsfulla är något som behöver diskuteras mer
vid lärosätena. Vilka kurser passar bäst att förlägga under sommaren?
Vilka lärarresurser behövs under perioden? Bedömargruppens underlag
visar att lärosätena är medvetna om att sommaren är en utmaning både
för lärosätena och studenterna.

Verksamhetsförlagd utbildning – det bästa och det
mest krävande
Studenterna är till stor del mycket nöjda med sin verksamhetsförlagda
utbildning och de uppskattar att få möjlighet att praktiskt tillämpa de
kunskaper de fått i utbildningen. VFU är också den del av utbildningen
som är mest arbetskrävande för dem. Många vittnar om att de känner sig
pressade av att ha många uppgifter som ska utföras parallellt och den
högre studietakten blir extra påtaglig under dessa perioder. Att skriva ett
självständigt arbete under pågående VFU upplever många är svårt, men
även andra skriftliga inlämningar ses som moment som stör VFU.
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Att låta VFU vara helt fredad från andra uppgifter är inte möjligt,
eftersom det är en komprimerad utbildning. Vilka moment som behöver
läggas parallellt med VFU framstår däremot som viktigt att överväga för
lärosätena. Det framkommer i enkätsvaren att studenterna inte upplever
den förhöjda studietakten som lika pressande under de mer teoretiska
momenten som under de praktiska. Är det möjligt att komprimera vissa
delar ytterligare i UVK? Kan ytterligare kurser förläggas till sommaren?
Kan de moment som förläggs parallellt med VFU utformas så att de
ännu tydligare framstår som sammankopplade med praktiken för
studenterna? Studentenkäterna visar att de kurser som har tydligast
koppling till läraryrket är de som uppskattas mest.
En svårighet för studenterna som utför utbildningen på distans och ofta
gör sin VFU i en skola i hemkommunen, är att det kan vara svårt att få
en VFU-plats. Om det finns ett annat lärosäte med VFU-avtal i
kommunen, kommer det lärosätets studenter i första hand när VFUplaceringar ska göras. En slutsats som kan dras utifrån detta är att
distansutbildningar med VFU kan kräva extra förberedelser och insatser
från lärosätena när VFU-placeringarna ska göras.

Har studenterna blivit lärare i skolan?
Satsningens syfte var som tidigare nämnts att utbilda fler lärare inom
matematik, teknik och naturorienterande ämnen, samt att stärka den
vetenskapliga grunden i skolan. Målet är att 250 nya lärare ska ha
examinerats av lärosätena som ger utbildningen 2021.
När den här rapporten skrivs ska de studenter som påbörjade studierna
2017 ha varit färdiga lärare i två år om de slutfört utbildningen och tagit
ut sin examen inom nominell studietid. Alla blev dock inte klara i tid,
utan av de som påbörjade utbildningen i januari 2017 hade 56 procent
tagit examen i november 2019. I enkäterna som besvarades framgår att
det främsta skälet till man inte slutfört utbildningen är att det
självständiga arbetet inte är klart. Bland de som ännu inte tagit ut
examen planerar flera att göra det framöver. Av dessa arbetar redan flera
i skolan. Det är för tidigt att dra slutsatser om huruvida de som inte har
avslutat utbildningen kommer att göra det framöver eller om de inte
kommer att göra det alls. För många verkar det vara enstaka kurser som
ännu inte har avslutats.
Av de som besvarat enkäterna ser de allra flesta en framtid inom skolan
och planerar för att undervisa en lång tid framöver. När de får
kommentera vad som är det viktigaste för att de ska undervisa i skolan
de kommande tre åren nämner de bland annat att de vill ha möjligheter
att utvecklas, gärna som lektor, rimliga arbetstider och arbetsbelastning,
en bra lön samt frihet att lägga upp och utveckla undervisningen.
Lärosäten har gjort och fortsätter att göra, vissa anpassningar av
utbildningen för att ta tillvara denna studentgrupps tidigare erfarenheter
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och kunskaper. Även de blivande arbetsgivarna kommer att behöva
fundera på hur denna grupp på bästa sätt ska komma till sin rätt i skolan
och hur deras kompetens omhändertas.

Lektor i skolan – vem tar tillvara
gruppens särskilda kompetens?
Utöver att få fler lärare i skolan, syftade också satsningen på att få fler
lektorer i skolan, för att på så sätt stärka den vetenskapliga grunden.
Den här studentgruppen har goda förutsättningar för att bli lektorer i
skolan, men det förefaller inte vara något som arbetsgivarna har
uppmärksammat särskilt när de har anställt dessa personer. Inte heller i
utbildningen har den aspekten av läraryrket berörts nämnvärt, enligt
bedömargruppen. I enkäterna framkommer det däremot att den
forskarkompetens som studenterna för med sig in i skolan används och
att de själva tycker att den är en stor tillgång för dem i undervisningen.
En slutsats som kan dras är att just tjänsten som lektor framstår som
otydligt formulerad för studentgruppen. Varken arbetsgivare eller
utbildningsanordnare lägger särskild vikt vid den här möjligheten till
tjänst. Många ur studentgruppen har erfarenhet av att undervisa i
högskolan och skulle rent formellt kunna komma i fråga för en tjänst
som lektor redan när de påbörjar sina tjänster. 29 Utifrån enkätsvaren
verkar däremot arbetsgivarna vara osäkra på vad forskningskompetensen
ska kunna bidra med i verksamheten. En slutsats som kan dras är att om
antalet lektorer i skolan ska öka, behöver lektorernas specifika
kompetens och deras möjligheter till att bidra till skolverksamheten
tydligare artikuleras för arbetsgivarna.

29
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Förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare.

Har målet för satsningen uppfyllts?
Sammanfattningsvis kan UKÄ konstatera att målet för satsningen ännu
inte uppnåtts vad gäller att examinera 250 nya ämneslärare till skolan,
samt att fördubbla antalet lektorer. Satsningen pågår till 2021, men redan
nu framstår det som svårt för lärosätena att uppnå det uppsatta målet
inom avsatt tid. Samtidigt visar utvärderingen att satsningen bidragit till
att fler ämneslärare med en forskarexamen nu arbetar i skolan och att de
flesta har för avsikt att fortsätta arbeta där. För att i större utsträckning
uppnå målet visar utvärderingen att följande punkter skulle kunna skapa
ännu bättre förutsättningar:


Utbildningsbidragets konstruktion behöver ses över för att öka
lärosätenas flexibilitet vad gäller antagning.



Urvalsreglerna bör ses över.



Underlätta för lärosätena att ytterligare målgruppsanpassa
utbildningen och samverka med varandra. Utbildningen är
resurskrävande.



Lärosätena behöver fortsätta utveckla utbildningens innehåll
utifrån den särskilda studentgruppens kompetens och behov.



Se över huruvida ett självständigt arbete behöver ingå i denna
utbildning eller inte.



Arbetsgivarna behöver skapa möjligheter för gruppen att
använda sin forskarkompetens i skolan.

Att utvärdera om det är samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på just
denna form av KPU är för tidigt att säga, men med den lärarbrist vi har i
dag så är det viktigt med många ingångar till läraryrket. Under de tre år
som utbildningen pågått har lärosätena gjort justeringar vilket avspeglas i
att de senare årskullarna är avsevärt mer nöjda med utbildningen.
En fråga som både bedömargruppen och lärosätena har ställt under
utvärderingens gång är om satsningar som den här skulle kunna utvidgas
till att omfatta även andra ämnen där det råder brist på lärare framöver.
Moderna språk och svenska som andraspråk har till exempel lyfts som
ämnen där det råder stor lärarbrist. I UKÄ:s rapport Ämnen i
lärarstudenters examina. Nuläge och modell för ämnesvis
dimensionering (2015:17) framstår ämnen som bild, slöjd och språkval
som de ämnen där det råder störst brist på lärare.
En fråga att skicka med är därför: Skulle satsningar som den här även
kunna vara aktuell i andra ämnen?
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Bilaga 1: Lärosätenas beskrivningar

Utbildningssatsningen på
”Kompletterande
pedagogisk utbildning
för personer med
forskarexamen” (KPF)
vid Karlstads universitet

Tony Ingemarsson: Utbildningssamordnare
Hamid Asghari: Programledare för KPF

77

UKÄ

Innehållsförteckning
Mottagandet av satsningen på KPF på Karlstads universitet .................. 79
Antagningen av studenter och urvalsprinciper ........................................ 79
Genomförande av utbildningen ............................................................... 81
Kurs 1: Skola som system och idé (SSI) ............................................. 81
Kurs 2: Den lärande eleven (DLE) ..................................................... 81
Kurs 3: Verksamhetsförlagd utbildning 1 (VFU1) ............................. 81
Kurs 4: Leda lärande (LL) .................................................................. 82
Kurs 5: Bedömning, betygsättning (BED) .......................................... 82
Kurs 6: Verksamhetsförlagd utbildning 2 (VFU2) ............................. 83
Kurs 7: Ämnesdidaktik ....................................................................... 83
Kurs 8: Utvecklingsarbete på forskningsmässig grund (UTV) ........... 84
Speciellt för Karlstads universitet ........................................................... 84

78

UKÄ

Mottagandet av satsningen på KPF på Karlstads universitet
I slutet på maj 2016 mottog Karlstads universitet uppdraget om att ge
Kompletterande pedagogisk utbildning med förhöjd studietakt30.
Karlstads universitet (fortsättningsvis benämnt Kau eller lärosätet) har
ända sedan hösten 2012 erbjudit Kompletterande pedagogisk utbildning
via distans och på hel- och halvfart. Kau har inte tidigare givit KPU med
förhöjd studietakt men detta till trots ansåg sig lärosätet väl rustade att
starta utbildningen redan hösten 2016, i enligt uppdraget. Efter en
inledande dialog med övriga lärosäten, som fått regeringsuppdraget,
framkom det att det fanns tungt vägande skäl för att anta första
studentgruppen först våren 2017. För det första tillfördes inte lärosätet
ytterligare utbildningsplatser i och med beslutet och det var inte möjligt
att med så kort varsel göra en omfördelning av platser från andra
utbildningsprogram. Ytterligare ett skäl till att flytta fram den första
antagningsomgången var att skapa utrymme för den betydelsefulla
granskningen och behörighetsbedömningen (se stycket om antagning av
studenter och urvalsprinciper). Utöver detta var samtliga lärosäten också
helt överens om svårigheten att få ut information till presumtiva sökande
med kort varsel. Lärosätena behövde dessutom tid på sig att arbeta fram
och besluta om nya utbildnings- och kursplaner för utbildningen. Kau
bestämde att denna studentgrupp som skulle få utgöra en helt egen
undervisningsgrupp och att samläsning med övriga studenter på KPU
inte skulle ske. Samläsning inom reguljär KPU har möjliggjorts genom
att ge alla kurser på halvfart. De studenter som läser helfart läser då två
kurser samtidigt och de studenter som läser på halvfart läser en kurs. Det
huvudsakliga motivet för detta var att denna grupp studenter skulle
behöva göra två betydelsefulla perspektivbyten under utbildningen;
förutom perspektivbytet från elev till lärare behövde utbildningen även
förbereda för perspektivbytet från forskare till undervisande lärare. Kau
valde, som en konsekvens av detta, att göra en omfattande bearbetning
av befintliga kurser. Ett arbete som blev möjligt också tack vara den
senarelagda programstarten.
Kursplanerna fastställdes sedan i samband med
Lärarutbildningsnämndens kursplanegrupps möte redan i augusti samma
år.

Antagningen av studenter och urvalsprinciper
I förutsättningarna för genomförandet av denna utbildning utgjorde de
budgeterade medlen för utbildningsbidraget, som deltagarna i denna
utbildning hade möjlighet att söka, en begränsning. I någon mån stod det
faktum att medlen fördelades årsvis i motsats till uppdraget att utbilda
och examinera 200 personer under projekttiden. I samtliga
antagningsomgångar som genomförts hittills har Kau haft behöriga
reserver. Om lärosätena hade fått förfoga över medlen som avsatts till
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utbildningsbidrag för hela projektperioden från början är det högst
sannolikt att målet hade kunnat nås tidigare än först när hela
projektperioden varit till ända.
Inför första antagningen bestämde Kau att prioritera de med två ämnen
för gymnasieskolan och de med tre ämnen för årskurs 7-9.
Urvalsgrupperna såg då ut på följande sätt:
K1: Sökande med två (gymnasieskolan) alt tre ämnen (årskurs 7-9) med
behörighet i minst ett av ämnena fysik, kemi, matematik, naturkunskap
eller teknik.
K2: Sökande med ett (gymnasieskolan) respektive två ämnen (årskurs 79) med behörighet i ämnena fysik, kemi, matematik, naturkunskap eller
teknik.
K3: Sökande med ett ämne årskurs 7-9 med behörighet i ett av ämnena
fysik, kemi, matematik, naturkunskap eller teknik.
K4: Sökande med behörighet i biologi som enda ämne.
Det visade sig att antalet sökande som placerades i den första
urvalsgruppen blev mycket stort och det blev därför aktuellt med lottning
inom urvalsgruppen. Placeringen i denna grupp gjordes oberoende av
ämne/ämneskombination. Detta skapade mycket diskussion och
ifrågasattes av studenterna. Anledningen till förfarandet var att lärosätet
hade svårt att motivera varför det ena matematiska eller
naturvetenskapliga ämnen skulle prioriteras högre än det andra utifrån
hur andelen behöriga lärare ser ut nationellt. Ämnet Biologi gavs lägre
prioritet jämfört med de andra utifrån att det är ett av de ämnen som
nationellt har högst andel behöriga lärare
Inför antagningen våren 2018 gjordes urvalsgrupperna om. En grupp
(K5) lades till för sökande som inte hade en avhandling som kunde anses
vara relevant för undervisningsämnet som den sökande bedömdes
behörig i.
Inför antagningen våren 2019 gjorde vi om urvalsgrupperna på ett mer
genomgripande sätt. Kau delade då in de sökande i fem olika prioriterade
urvalsgrupper; Biologi, Fysik, Kemi, Matematik och Kemi. Vart och ett
av dessa ämnen tilldelades en viss andel av de planerade platserna utifrån
antal sökande och utifrån hur många som bedömts behöriga i respektive
ämne. Granskning av eventuellt andra ämne gjordes sedan endast för de
studenter som blev antagna.
När det gäller antagningen till programmet har inte ämnesgranskningen
som sådan inneburit några andra svårigheter än de som finns kopplat till
reguljär KPU. På Kau har vi sedan flera år tillbaka utarbetat en matris
som stöd för denna bedömning. Det som många gånger varit svårt är att
avgöra huruvida den avhandling som de sökande skrivit kan bedömas ha
relevans för det eller de undervisningsämnen som den sökande bedömts
behöriga i och för eller ej. Av uppdraget framgår att detta är avgörande
för prioriteringen av studenterna.
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Genomförande av utbildningen
Kau har lagt upp utbildningen i 8 kurser som helt eller delvis löper
parallellt med varandra – tre under första halvan av utbildningen och fem
under den andra halvan. Viktiga hållpunkter i kurserna är tre närträffar
per termin med föreläsningar, individuellt arbete, redovisningar,
gruppdiskussioner, förberedelse för opponering och examinerande
seminarier. Mellan närträffarna sker informationen och
kommunikationen mellan studenter och lärare via lärplattformen Canvas.
Uppgifterna lämnas in skriftligt på Canvas och redovisas muntligt vid
närträffarna. En förutsättning och en given utgångspunkt för en givande
distansutbildning är ett individuellt ansvarstagande för den egna
studieplaneringen och för studiegruppsarbetet. I kurserna har
studiegruppen en central roll som forum för att diskutera såväl uppgifter
som andra pedagogiska frågeställningar som aktualiseras. Nedan följer
en beskrivning av kursernas innehåll:
Kurs 1: Skola som system och idé (SSI)
Kursen handlar om hur ämnesundervisningen är beroende av ett vidare
sammanhang. Studenterna arbetar med detta sammanhang genom att
knyta frågor om ämnesundervisningen till undervisning i allmänhet, dvs.
vad det innebär att undervisa och villkoren för detta ur ett didaktiskt
perspektiv, men också ur ett läroplansperspektiv där de diskuterar
”planer” för elevers lärande som är tänkta att vägleda och rama in
ämnesundervisningen. Aspekter av dessa perspektiv är sammanvävda
varför de kommer att hålla ihop dem inom ramen för kursens första tema
som vi kallar Didaktik och läroplan. I kursens andra tema Skolans
system, styrning och historia knyts didaktik och relevanta styrdokument,
sett i ljuset av ämnesundervisning, till frågor om skolans styrning och
uppbyggnad. Detta görs både utifrån en dagsaktuell kontext och genom
historiska tillbakablickar.
Kurs 2: Den lärande eleven (DLE)
Kursen syfte är att studenten ska utveckla kunskap om och förståelse för
elevers lärande och kunskapsbildning och vilka faktorer som möjliggör
och hindrar lärande. Fokus ligger på teoretiska perspektiv inom det
utbildningsvetenskapliga området samt ämnesdidaktik. Elevers lärande
sätts i relation till sociala och kulturella faktorer som påverkar
undervisning och lärande. Med denna kurs vill lärosätet bidra till
studenters beredskap att förhålla sig till dessa faktorer i sin yrkesroll som
lärare. För att underlätta studentens lärande innehåller undervisningen
olika resurser och aktiviteter. Exempel på resurser är föreläsningar,
genomgångar och olika typer av kursmaterial. Aktiviteter kan vara i form
av gruppuppgifter, individuella skrivuppgifter och seminarier.
Kurs 3: Verksamhetsförlagd utbildning 1 (VFU1)
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Kursens övergripande syfte är att de studerande utvecklar sin
lärarkunskap i mötet mellan teori och praktik, samt tillämpar
vetenskapligt grundad och erfarenhetsbaserad kunskap för lärande och
utveckling i mötet med eleverna. Den verksamhetsförlagda delen i
lärarutbildningen ska leda fram till att lärarstudenten har ett praktiskt
handlag och ett vetenskapligt förhållningssätt till läraryrket. I kursen
betonas vikten av samarbetet mellan kursledaren, studenten och LLU:n
(lokala lärarutbildaren). När studenten påbörjar sin VFU på skolan ska
hon/han se till att hennes/hans LLU omedelbart får ta del av “VFUdokumenten”31 och “Bedömningsunderlag”32 där kursens samtliga
lärandemål finns angivna, och i synnerhet de mål som LLU ska bedöma
efter avslutad VFU-period. Den strukturerade handledningen ska
genomföras varje vecka där studenten tillsammans med LLU stämmer av
sin professionsutveckling utifrån lärandemålen. Om det finns risk för att
något av lärandemålen inte kommer att nås under befintlig VFU-period
kontaktas kursledare, antingen av studenten eller av LLU.
Kurs 4: Leda lärande (LL)
Kursens övergripande syfte är att studenten ska utveckla kunskaper om
lärares ledarskap ur ett teoretiskt och undervisningsnära perspektiv. I
kursen behandlas också både individuella och strukturella faktorer som
påverkar elevers beteende och förmåga till inlärning i en
undervisningssituation. Kursen läses parallellt med kurs 5 och kurs 6.
Tre närträffar med föreläsningar, redovisningar och seminarier är viktiga
hållpunkter i kursen och däremellan sker studierna både individuellt och
i grupp. En majoritet av kursens innehåll avhandlas under terminens
senare del. Bakom de examinerande uppgifterna finns en tanke om att
tydliggöra progressionen i utbildningen, och om att kursens innehåll ska
ses som en helhet. Den första uppgiften kan ses som en introduktion till
att leda både elevers och sitt eget lärande. I kursen ges studenten
möjlighet att skapa relationsytor mellan sitt eget ledarskap i praktiken
och litteratur och teorier. Därefter fördjupas kunskaperna om teorier om
ledarskap och dessa sätts även i en skolkontext. Här utgör
kurskamraterna i studiegruppen ett viktigt stöd i lärandeprocessen.
Kursens sista uppgift knyter samman och summerar allt studenten
tidigare gjort under kursen. Uppgiften går ut på att sätta ord på den egna
praktiska yrkesteorin. I uppgiften Min praktiska yrkesteori - PYT:en integrerar studenten teorier och begrepp från kurslitteraturen med
praktisk erfarenhet.
Kurs 5: Bedömning, betygsättning (BED)
Kursens övergripande syfte är att studenten ska utveckla kunskaper om
hur läraren i sin undervisning kan använda bedömning som en grund för
att utveckla elevernas lärande i ett målstyrt skolsystem. Bedömning
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Se bilaga 1
Se bilaga 2

belyses ur praktiska och teoretiska perspektiv och sätts även in i en
vidare samhällelig kontext. I kursen ingår fem veckor VFU. I kursen
förväntas studenterna vidareutveckla sin undervisningspraktik och även
applicera ett vetenskapligt förhållningssätt på läraryrket.
Kurs 6: Verksamhetsförlagd utbildning 2 (VFU2)
Kursen syftar till att de studerande professionellt kan tillämpa och förena
innehållslig, didaktisk och ledarskapskompetens i självständig
yrkesutövning. Kursen syftar också till att studenten ska kunna
förebygga, hantera och bearbeta konflikter i enlighet med lokala
styrdokument samt att i enlighet med de grundläggande värden som
anges i skollagen och i läroplanen och med fokus på jämställdhet och
jämlikhet, kunna integrera ett normkritiskt perspektiv i den pedagogiska
verksamheten. Efter avslutad kurs ska studenten ha lärt sig att
kommunicera professionsinriktat med elever, personal och
vårdnadshavare både enskilt och i grupp, med ett för sammanhanget
funktionellt och adekvat språkbruk i tal och skrift.
Att studenten ska kunna genomföra och värdera pedagogisk verksamhet
som integrerar digitala verktyg är också ett av målen med kursen, likaså
att studenten ska kunna identifiera elevers olika förutsättningar och
specialpedagogiska behov och vidta relevanta åtgärder vid planering,
genomförande och utvärdering av undervisning. Studenten ska även
kunna organisera, genomföra och utvärdera undervisning som är tydligt
förankrad i olika ämnesdidaktiska perspektiv, med utgångspunkt i goda
ämneskunskaper och med ett prövande förhållningssätt. Efter avslutad
kurs ska studenten även kunna organisera och dokumentera bedömning
och, i förekommande fall, betygsättning av elevers lärande, samt under
handledning, på tillämpliga sätt, kommunicera detta med elever,
vårdnadshavare och personal. Till sist ska studenten ha lärt sig att
analysera den egna professionsutvecklingen samt diskutera vidare behov
av utveckling och argumentera för teoretiskt välgrundade möjligheter till
verksamhetsutvecklande arbete efter avslutad kurs.
Kurs 7: Ämnesdidaktik
Kursens övergripande syfte är att studenterna ska utveckla kunskap om
och förståelse för hur lärare kan planera sin ämnesundervisning och
använda bedömning som grund för att utveckla elevers lärande. Detta
sker med beaktande av ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och
lärande, med fokus på ett eller två specifika ämnen samt ett
helhetsperspektiv på flera ämnen. Studenten ska efter avslutad kurs
kunna planera och problematisera undervisning i den valda
ämneskombinationen utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, diskutera
och analysera hur formativa och summativa bedömningar kan främja
elevens lärande i den valda ämneskombinationen samt att kunna kritiskt
granska olika former av bedömningsunderlag i den valda
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ämneskombinationen utifrån pedagogiska och didaktiska
modeller/teorier/perspektiv.
Kurs 8: Utvecklingsarbete på forskningsmässig grund (UTV)
Kursens övergripande syfte är att de studerande på ett professionellt sätt
skall kunna tillämpa och förena innehållslig-, didaktisk- och
ledarskapskompetens i självständig yrkesutövning. Kursen syftar också
till att studerande ska fördjupa sina forskningsmässiga kunskaper och
färdigheter inom utbildningsvetenskap genom att planera och genomföra
ett utvecklingsarbete i något av sina undervisningsämnen med relevans
för grundskolans årskurser 7-9 och/eller gymnasieskolan. Efter avslutad
kurs ska studenten kunna beskriva och problematisera forskning med
relevans för utbildning, undervisning och lärande utifrån olika
vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv. Studenten ska även
kunna beskriva och problematisera olika forsknings- och
utvärderingsmetoder med relevans för utbildning, undervisning och
lärande. Studenten ska även kunna analysera och värdera forskning samt
utvärdering av skolors utvecklingsarbeten, men också orientera sig om
juridiska begränsningar och etiska principer vid användningen av olika
typer av metoder och material samt. Till sist ska studenten kunna
självständigt planera, genomföra, dokumentera och kritiskt granska ett
eget ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete.
Tre närträffar med föreläsningar, redovisningar samt examinerande
seminarier är viktiga hållpunkter i kursen, däremellan sker studierna
både individuellt och i grupp. Mellan närträffarna sker information och
kommunikation mellan studenter och lärare via plattformen Canvas.

Speciellt för Karlstads universitet
Kau erbjuder en sammanhållen utbildning där KPF-studenterna bland
annat får utbildning i att dokumentera och bedöma elevprestationer.
Utbildningen är upplagt med tre närträffar på vårterminen och tre
närträffar på höstterminen, och på varje närträff finns dessa inslag på alla
kurser. Detta gör att våra kursledare arbetar väldigt tätt med varandra.
Kau erbjuder förutom allmändidaktik, specifik ämnesdidaktik i
utbildningen där studenterna möter didaktiker inom sina respektive
ämnen.
Eftersom lärosätet har som mål att erbjuda en relevant och lärorik
utbildning med hög yrkesrelevans har kursernas innehåll inneburet att
studenternas framtida lärargärning satts i ett tydligt sammanhang. Detta
genom att Kau tar direkt avstamp i frågor om undervisning och lärande.
Centrala frågor i undervisning och lärande gäller framförallt läroplaner
och läroplansteori (hur skolan är upplagd systemmässigt och hur den
styrs). På så vis skapar Kau förutsättningar för studenterna att nå en
begynnande förståelse av vad de kommer att arbeta med och det
sammanhang i vilket detta kommer att ske utifrån kunskap inom de
områden som behandlas i utbildningen.
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VFU-kurserna, som är på tio veckor i både vårterminen och
höstterminen, är också integrerade i ämnesdidaktiken. Flerspråkighet,
jämställdhet och digitalisering är tre forskningsområden som även dessa
är integrerade. Eftersom studenterna i denna utbildning och i kraft av sin
forskarutbildning redan har en stor förförförståelse för formalia,
akademiskt skrivande och vetenskapligt förhållningssätt, men är i ett
större behov av att få hjälp med transformeringen från det akademiska
ämnet till undervisningsämnet har Kau i hög grad fokuserat på
verksamhetsnära frågor. Diskussioner kring och reflektioner över
verksamhetsnära frågorna görs under digitala trepartssamtal, skriftliga
uppgifter och seminarier. I kursplanerna för VFU-kurserna har också
lärandemål slagits samman för att skapa en tydligare röd tråd i denna
komprimerade utbildning. VFU-kurserna går också parallellt med andra
kurser. Detta innebär att studenterna får möjlighet till reflektioner och
kan göra kopplingar till innehållet i övriga kurser, något som gör det
möjligt att praktisera teori och att teoretisera praktik.
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Kungl. Tekniska högskolan (KTH) och Stockholms
universitet (SU)
Kompletterande pedagogisk utbildning för personer med
forskarexamen (KPU-FU) vid respektive lärosäte
Vid både Kungl. Tekniska högskolan (KTH) och Stockholms universitet
(SU) är medvetenheten om bristen på kvalificerade lärare i matematik,
naturvetenskapliga ämnen och teknik spridd. De båda lärosätena såg
projektet med KPU för forskarutbildade som ett sätt att nå en delvis ny
grupp studenter – forskarutbildade, ämneskvalificerade, som ofta är för
gamla eller har studerat för länge för att kunna finansiera ett karriärbyte
genom vanligt studiestöd. Vidare sågs det som ett sätt att fördjupa
samarbetet mellan lärosätena. SU (då Lärarhögskolan) och KTH har på
olika sätt samarbetat kring lärarutbildningar sedan tidigt 2000-tal. SU:s
och KTH:s ledning var mycket positiva till satsningen.
Då söktrycket var gott till både SU:s och KTH:s reguljära KPU-program
ansågs det finnas tillräckligt studentunderlag för ytterligare en KPU. Att
utbildningen delvis sker på distans gör dessutom att man kan rekrytera
från hela landet. På SU och KTH förelåg Att utbildningen delvis sker
på distans också ett missförstånd – vi hade tolkat att 250 studenter skulle
antas på fem år och att det fanns en flexibilitet när det gällde hur många
vi kunde anta per år, inte att det endast rörde sig om 50 studenter per år.
Den ursprungliga planen var att, pga det höga söktrycket, anta många de
första åren, och snabbt få ut kvalificerade lärare i den svenska skolan.
Umeå universitet, Karlstad universitet och Stockholm kom överens om
en fördelning av de 50 platserna, Stockholm - 18 platser, Umeå - 16
platser och Karlstad - 16 platser.
Efter mycket diskussioner med Umeå och Karlstad om samordning,
urvalsprocesser och hantering av utbildningsbidraget bestämdes att
utbildningen inte skulle starta hösten 2016 utan vänta till vårterminen
2017 med antagning under hösten 2016. Trots att satsningen sköts fram
ett halvår så var det mycket arbete som skulle göras och många beslut
som skulle fattas på kort tid. Under hösten 2016 togs en ny
utbildningsplan fram på SU och KTH, en överenskommelse om ett
gemensamt program med gemensam examen tecknades och nya
kursplaner utvecklades med kursansvar för vissa kurser på KTH och
vissa på SU.
Antagning och urval
Enligt överenskommelsen mellan SU och KTH skulle SU samordna
anmälningsförfarandet till Stockholm. Stockholm, Umeå och Karlstad
hade som ambition att antagning och urval skulle vara lika oavsett
lärosäte men efter många diskussioner konstaterades att varje lärosäte
hade olika upparbetade system för bedömning av ämnesmeriter vilket
ledde till att vi enades om att ha olika urvalssystem. I Stockholm sker

86

UKÄ

bedömningen av ämnesmeriter på ämnesinstitutionerna och den sökande
bedöms i alla sina sökta ämnen. Det var viktigt att alla tre
utbildningsorter använde sig av samma antagningsdatum för att hindra
att studenterna kunde antas till flera lärosäten.
År 2017
Behörighet i flera undervisningsämnen ansåg vi gynna skolans behov
och skulle därför ge högre poäng i urvalet.
Urvalsgrupperna blev:
1. Personer som är behöriga i tre undervisningsämnen för årskurs
7-9 (minst 90 hp-45 hp-45 hp) eller två ämnen för
gymnasieskolan (minst 120 hp-90 hp). Det leder till en examen
på avancerad nivå.
2. Personer som är behöriga i två undervisningsämnen för årskurs
7-9 (minst 90 hp-45 hp), examen på grundnivå.
3. Personer som är behöriga i ett undervisningsämne, dvs 90 hp för
årskurs 7-9 och 120 hp för gymnasieskolan, examen på
grundnivå.
4. Personer som är ämnesbehöriga enligt 1-3 men som har
forskarexamen i ett icke naturvetenskapligt ämne, enligt
förordningen skulle dessa sökande prioriteras sist.

År 2018
Urvalsgrupperna från 2017 bestod men på grund av det mycket stora
antalet sökande ville vi använda oss av ett motivationsbrev som
ytterligare merit i urvalet.
De sökande fick svara på tre frågor som bedömdes utifrån fastställda
kriterier. Syftet med brevet var att vi ville få sökande som verkligen var
intresserade av utbildningen och ville arbeta som lärare i grundskolans
årskurser 7-9 eller gymnasieskolan.
År 2019
Inför antagningen 2019 reviderades utbildningsplanen på grund av
förändrade behörighetskrav för årskurs 7-9 i två ämnen, 90 hp-45 hp
ändrades till 90 hp -60 hp.
Urvalsgrupperna från 2017 behölls men vi hade upptäckt att det var få
med forskarutbildning i matematik som antogs. De som har en
forskarexamen i matematik har sällan fler undervisningsämnen än just
matematik och fick därför svårare att nå urvalsgrupp 1. År 2019
prioriterades därför de som hade en forskarexamen i matematik så att de
placerades i urvalsgrupp 1. Motivationsbrevet togs bort på grund av att
det var svårt att utvärdera om det gav något resultat. De som avbröt
utbildningen hade i regel andra skäl än att de inte var motiverade.
Utmaningar och lärdomar
Det var totalt 50 studenter som kunde få utbildningsbidraget varje år och
Stockholm har tilldelats ca18 av dessa platser per år. Utbildningen är
populär med många behöriga sökande och vi har inte kunnat göra något
större överintag utan att riskera att det är fler än 18 stycken som får
bidraget. Under de två första åren är det studenter som avbrutit eller tagit
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studieuppehåll och därför har det tyvärr inte varit 18 studenter per år som
genomfört hela utbildningen. Att antalet studenter per år inte fått
överstiga 50 personer sammanlagt har varit en påtaglig bromsklots för att
ha möjlighet att examinera sammanlagt 250 personer genom den här
satsningen.
En bieffekt som vi inte riktigt hade förutsett var att vi inte fick några
sökande med forskarutbildning till den reguljära KPU-utbildningen.
Tidigare hade den kategorin varit cirka en tredjedel av studenterna.
Eftersom alla med en forskarexamen hellre söker den för dem
gynnsamma satsningen KPU för personer med forskarutbildning blir
söktrycket högt till de få platserna och många som inte kan antas
samtidigt som den reguljära KPU-utbildningen på det sättet får för få
sökande.
Genomförande av utbildning
På SU/ KTH genomförs programmet på avancerad nivå där det ingår att
studenterna skriver ett självständigt arbete, vilket ger dem en insikt i vad
ämnesdidaktisk forskning kan innebära.
All övergripande information om programmet, examensmål,
genomförande med mera har lagts i en programintegrerande kurs
(LT1026). I denna kurs ingår även seminarium om distansundervisning
samt introduktion till de digitala resurser vi använder.
Konferenssystemet Zoom introduceras och funktioner på lärplattformen
Canvas prövas.
Den ämnesdidaktiska kursen UM7101, Ämnesdidaktik, läroplansteori,
betyg och bedömning, ligger som första kurs i utbildningen. Vi vill att
studenterna direkt ska ”känna” vad deras nya yrke kan innebära, och ett
genomgående inslag är planering med koppling till skolans
styrdokument samt bedömning. En målsättning med denna kurs är att ge
studenterna medel att genomföra den första VFU:n på ett så bra sätt som
möjligt. För att praktisera vissa av de digitala resurserna första veckan
har vi fokuserat på att studenterna genomför övningar med
ämnesdidaktisk koppling vilka sedan på olika sätt anpassas till digital
teknik. Två andra ämnesdidaktiska kurser ligger under höstterminen och
omfattar 5 hp vardera. Dessa knyter an till erfarenheter från VFU 1 och
2. Kurserna avser även att utveckla studenternas ämnesdidaktiska
kunnande. Kurserna utgör en förberedelse inför VFU 3 och examineras
efter VFU:n. Även kurserna DIG11K, Teorier om lärande och individens
utveckling, och LT1024, Sociala relationer och ledarskap, ligger i
anslutning till VFU 1 då vi anser att detta tillsammans med UM7101 ger
en god start för det första mötet med den blivande professionen. Under
sommarterminen läser studenterna LT1014, Utbildning, skola och
samhälle - nutida och historiska perspektiv, och påbörjar kursen för
Examensarbete/Självständigt arbete. Efter vårterminen har studenterna
fått en inblick i och erfarenheter av professionen både utifrån teori och
praktik. Utgående från detta väljer de i vilket ämne det självständiga
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arbetet ska skrivas. Under sommaren ligger också VFU 2 som är en VFU
inom en pedagogisk miljö som inte är en skola, till exempel en
sommarskola, ett science center eller ett museum. Under höstterminen
fortsätter Examensarbete/Självständigt arbete och studenterna läser
ämnesdidaktik, UQK800, Specialpedagogik, samt VFU 3.
Totalt har studenterna tre olika VFU-kurser. Inom VFU 1 och 3 hålls
trepartssamtal, vanligen ett om vartdera undervisningsämnet. En grund
för trepartssamtalet utgörs av att VFU-läraren deltar i en lektion. Om
studenten gör sin VFU långt ifrån Stockholm (gränsen dras ungefär vid
länsgränsen) sker motsvarande med digitalt stöd. Studenten filmar en
lektion som läggs in på lärplattformen och trepartssamtalet hålls via
Zoom.
Tabell 1: Programöversikt
Kurskod
LT1026
UM7101
LT1024
DIG11K
LT1027

LT1014
LT1028

LT2029
UQK800
Summa

Kursnamn
Programintegrerande
kurs
Ämnesdidaktik,
läroplansteori
Sociala relationer och
ledarskap
Teorier om lärande och
utveckling
Verksamhetsförlagd
utbildning 1
Självständigt arbete
Utbildning, skola,
samhälle
Verksamhetsförlagd
utbildning 2
Ämnesdidaktik (valbara)

VT
1 hp

ST

HT
0,5
hp

Summa
1,5 hp

10 hp

10 hp

7,5
hp
5 hp

7,5 hp

12 hp

12 hp

5 hp

9 hp 6 hp
6 hp

15 hp
6 hp

3 hp

3 hp

Verksamhetsförlagd
utbildning 3
Specialpedagogik
35,5
hp

18
hp

5+5
hp
15 hp

10 hp

5 hp
36,5
hp

5 hp
90 hp

15 hp

Speciellt för utbildningen på SU/KTH
Satsning på ämnesdidaktik
Jämfört med många andra KPU-program har SU:s och KTH:s KPU-FU
stora inslag av ämnesdidaktik, med tre kurser om totalt 20 hp och ett
ämnesdidaktiskt examensarbete/självständigt arbete om 15 hp.
Satsning på digital kompetens
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Vår erfarenhet är att studenterna är väl insatta i den teknik vi använder i
kursen efter de första introduktionsdagarna. De hanterar tekniken och
använder konferensmöjligheten även för samtal studenter emellan.
Deldistansundervisning (”blended learning”)
Utbildningen startar med tre obligatoriska dagar på KTH och SU. Det
finns flera skäl för detta. Dels är det en positiv start att träffa lärare och
andra studenter fysiskt, samt att lärarna lär känna studenterna. Vi arbetar
med olika aktiviteter i olika gruppsammansättningar vilket gör att
studenterna lär känna varandra. Detta är ett stöd i fortsättningen av deras
utbildning, då den framförallt sker på distans och det kan stundtals
kännas ensamt. Vi har lagt upp kurser i deldistansform (”blended
learning” på engelska), vilket innebär att alla kurser har obligatoriska
seminarier, ibland muntliga examinationer och ibland seminarier via det
webbaserade konferensverktyget Zoom (de två första åren användes
Adobe Connect). Studenter har varit positiva till att kunna kontakta
varandra och diskutera kursinnehåll även på egen hand utan lärare, vilket
är möjligt då de på egen hand har tillgång till tekniken.
Introducera styrdokument första veckan
Avsikten är att ge studenterna utrymme att omgående tillägna sig den
vokabulär som finns i skolans styrdokument, förståelse för hur dessa är
uppbyggda samt att omsätta detta i praktiska sammanhang. När
studenterna kommer till VFU 1 ska de med insikt kunna följa och delta i
lärares samtal.
Att hinna fullfölja alla kurser i tid
En utmaning för studenterna är att läsa på förhöjd studietakt. Det finns
studenter som försöker kombinera studierna med arbete, vilket inte är
framgångsrikt. Vi har i ett tidigt stadium, innan de accepterar sin
studieplats, tydligt informerat om detta via en film. Men trots det får vi
studenter som avser att arbeta under studietiden. Den höga studietakten
är redan i sig problematisk för många. Speciellt under höstterminen får
vi signaler om att studenterna är stressade.
Bristen på VFU-platser
En stor del av studenterna är hemmahörande i Stockholmsområdet där
bristen på VFU-platser är stor. Detta gäller framför allt i ämnet teknik på
gymnasieskolan då teknikprogrammet är litet i hela länet. Även i andra
ämnen är det dock svårt att hitta platser och några enstaka studenter som
avser att avlägga examen inriktad mot gymnasieskolan har fått göra en
VFU-period på grundskolans högstadium.
Att utnyttja sommarterminen
Denna termin är svårast att organisera. Planen med att
Examensarbete/Självständigt arbete startar där är att studenterna ska
kunna komma igång. Detta arbete innebär inläsning av en hel del
litteratur. Vi upplever dock att många studenter inte har lyckats använda
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tiden effektivt vilket leder till en ökad belastning på höstterminen. Vi har
haft ett joursystem för handledare under sommaren, så att studenter alltid
har kunnat få tag på någon som är insatt i området. Problemen har ofta
varit av annat slag; flera studenter har rapporterat om sommarlediga
barn, vackert väder och annat som har stört studieron.
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Beskrivning av utbildningssatsningen ”Kompletterande pedagogisk
utbildning för personer med forskarexamen” (KPU-FU) vid Umeå
universitet33
1) Beskriv hur satsningen kompletterande pedagogisk utbildning
för personer med forskarexamen togs emot på ert lärosäte och
vilka avvägningar som gjordes inför beslutet att ni skulle
genomföra utbildningen.
Vid Umeå universitet emottogs satsningen positivt. Lärosätet hade redan
några år tidigare utvecklat en kompletterande pedagogisk utbildning med
hög studietakt för personer med gedigen akademisk bakgrund.
Utbildningen startade första gången ht 2014 och erbjuds fortfarande med
höstterminsstart. Den förhöjda takten innebär att studenter kan läsa till
lärare på ett läsår. Undervisningsformen är distansstudier med
campusträffar. Behörighetskraven är 240 hp i akademiska studier, ett
självständigt arbete omfattande minst kandidatnivå samt tillräckliga
ämnesstudier i ett undervisningsämne, dvs 90 hp alternativt 120 hp.
Programmet har ett mycket högt söktryck med sökande från hela landet,
ca tre till fyra förstahandssökande per plats och upp mot 250 sökande
totalt till 30 platser. Många sökande har forskarexamen, andra
magisterutbildning eller annan högre utbildning.
Mot bakgrund av att KPU med förhöjd studietakt redan fanns och med
erfarenheten av att ta emot studenter med gedigen utbildningsbakgrund
var det mycket angeläget och intressant för Umeå universitet att få ta del
av satsningen KPU för forskarutbildade. Efter en dialog med
kursgivande institutioner utvecklades KPU för forskarutbildade från
redan befintliga kurser inom KPU med förhöjd studietakt, dvs inga nya
kursplaner behövde tas fram. Den enda förändringen som egentligen
genomfördes var att kursstart för examensarbetet (15 hp) förlades till
juni månad, istället för september. Detta eftersom utbildningen skulle
sträcka sig över tolv månader totalt och utbildningsbidraget skulle
lämnas ut för samma tid.
Även om den ursprungliga tanken från regeringen var att utbildningen
skulle starta hösten 2016, så visade sig detta inte vara möjligt att
genomföra. Beskedet från regeringen om satsningen kom nämligen så
sent att ansökningsperioden redan löpt ut inför antagning hösten 2016.
Lärosätenas tid för att planera utbildningen och framför allt tid att göra
en utlysning, en rättssäker behörighetsgranskning av de sökande samt att
utforma en rättssäker urvalsprocess var inte tillräcklig. En
marknadsföringssatsning skulle också hinnas med. Därför kom
lärosätena överens om att skjuta upp starten från hösten 2016 till våren
2017.

33

Programhemsida Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade
https://www.umu.se/utbildning/program/kompletterande-pedagogisk-utbildning-forforskarutbildade/
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2) Antagningen av studenterna/urval – hur gjorde ni? Hur
prioriterade ni? Har ni gjort några förändringar i
antagningsprocessen/urvalet under satsningens gång? I så fall
vad och varför? Lyft gärna om det är något särskilt ni tyckt varit
utmanande och vad ni ser som möjliga lärdomar inför framtida
satsningar gällande antagning och urval.
Vid Umeå universitet skapades tre urvalsgrupper för behöriga sökande.
Beslut att införa dessa grupper fattades av rektor eftersom universitetets
lokala antagningsordning inte sedan tidigare innefattade denna
urvalsmodell 34. Urvalsgrupperna har fortsatt att gälla under alla tre
antagningsomgångar och är konstruerade på följande vis:
1. I första hand (urvalsgrupp 1) antas de med ämnesinriktad
och/eller ämnesdidaktiskt inriktad forskarexamen inom något av
ämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik.
2. I andra hand (urvalsgrupp 2) antas de med ämnesinriktad
och/eller ämnesdidaktiskt inriktad forskarexamen inom
moderna språk (franska, spanska eller tyska), något av de
praktisk/estetiska ämnena (bild, hem- och konsumentkunskap,
idrott och hälsa, musik eller slöjd), svenska som andraspråk,
samiska eller finska.
3. I tredje hand (urvalsgrupp 3) antas de med ämnesinriktad
och/eller ämnesdidaktisk inriktad forskarexamen inom något
annat bristämne i skolan än de ovan angivna. Information om
vilka ämnen som är aktuella finns på lärosätets
programinformation35.
Merparten av de sökande har placerats i urvalsgrupp 1, det vill säga, de
som har en ämnesinriktad och/eller ämnesdidaktisk inriktad
forskarexamen inom något av ämnena biologi, fysik, kemi, matematik
eller teknik. Till denna grupp har Umeå universitet haft ca sju behöriga
sökande per plats. Hittills har alltid den första urvalsgruppen fyllts med
sökande och inga platser har blivit över till urvalsgrupp 2 eller 3. Om det
finns fler sökande än antal platser sker ingen inbördes rangordning inom
gruppen utan lottning tillämpas. Inom urvalsgrupp 1 har alltså platserna
lottats, då det alltid varit fler sökande än platser.
Till urval går sökande som har full ämnesbehörighet i ett
undervisningsämne för skolan, det vill säga 90 hp för ämneslärarexamen
med inriktning mot årskurs 7-9 eller 120 hp för ämneslärarexamen med
inriktning mot gymnasiet. Samma princip har Umeå universitet tillämpat

34

Regel angående särskilda urvalsgrunder för Kompletterande pedagogisk utbildning för
forskarutbildade, 90 hp (FS 3.2-1650-16). https://www.umu.se/globalassets/fristaendewebbar/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva/179---regel-angaende-sarskildaurvalsgrunder-for-kompletterande-pedagogisk-utbildning-for-forskarutbildade-90-hp-fs-3.2-165016.pdf
35

Programhemsida Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade
https://www.umu.se/utbildning/program/kompletterande-pedagogisk-utbildning-forforskarutbildade/
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för sökande till KPU med förhöjd studietakt sedan hösten 2015 och den
har fungerar väl. För de som antagits, tackat ja och kommit till kursstart
görs sedan en bedömning om den sökande uppfyller ämneskraven för
ytterligare undervisningsämnen. Eftersom de som söker till KPU för
forskarutbildade har omfattande ämnesstudier så uppfyller merparten av
dessa kraven i ytterligare ämnen. Andraämnet kan antingen ingå i en
tvåämnesexamen eller så kan studenten ansöka om en ett-ämnesexamen
vid lärosätet och sedan ansöka om utökad behörighet hos Skolverket i
det andra ämnet. En del studenter med inriktning mot årskurs 7-9 kan på
motsvarande sätt nå en tre-ämnesexamen, eller så kan de ansöka om en
ett-ämnesexamen vid lärosätet och sedan ansöka om utökad behörighet i
ytterligare två ämnen.
För den sökande är det ofta mycket svårt att själv bilda sig en
uppfattning om behörighet för undervisning i olika skolämnen. Även för
lärosätet är behörighetsbedömning många gånger en komplicerad
process som kräver erfarenhet och konsultation av ämnessakkunniga. För
att bedöma andraämne och huruvida detta ska ingå i en lärarexamen eller
inte behövs ofta djupare analyser av den sökandes meriter och
fördjupade samtal med respektive student då deras önskemål ibland
skiljer sig från det som handläggarna i första hand haft i åtanke. Denna
process är tidskrävande, men ger en studenten en tydlig återkoppling
tidigt i utbildningen om vilken examen som är möjlig och vilka vägar till
utökad behörighet som finns. En särskild utmaning har också varit att
bedöma sökandes undervisningsämne när det inte finns 90 hp i explicita
kurser på grund- eller avancerad nivå, men där motsvarande kunskaper
kan ha förvärvats inom forskarexamen i lästa doktorandkurser, i
avhandlingsarbetet eller senare i arbetet som forskare. KPU är på så vis
en krävande utbildning att organisera och administrera, inte bara i den
första behörighetsprövningen utan även fortsättningsvis i analys av den
studerandes meriter och i studievägledningen av den enskilda studenten
till behörighet i ytterligare ämnen.

3) Genomförande av utbildningen: beskriv grunddragen i hur ni på
ert lärosäte lagt upp utbildningen i fråga om struktur och
innehåll.

Vid Umeå universitet startar utbildningen på vårterminen och inleds med sex
kurser i utbildningsvetenskaplig kärna (fig 1). I juni påbörjas examensarbetet,
som därefter löper under sommaren och hela höstterminen. Vid höstterminens
start inleds en lång verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som sträcker sig hela
höstterminen. Examensarbete och VFU ligger alltså till stora delar parallellt under
höstterminen. Utbildningen avslutas i januari, då både examensarbetet och VFU
slutexamineras.
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Fig 1. Utbildningsstruktur KPU-FU, Umeå universitet
Termin
Termin 1

Kurs
Kurs 1

Termin 1

Kurs 2

Termin 1

Kurs 3

Termin 1

Kurs 4

Termin 1

Kurs 5

Termin 1

Kurs 6

Termin
sommar
och
Termin 2
Termin 2

Kurs 8

Kurs 7

Kurskod, Kursnamn, Kursansvarig institution
6PE218, Utbildningens villkor och samhälleliga funktion
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och
Statsvetenskap
6PE214, Undervisning och lärande – läroplansteori och didaktik
med VFU, 9 hp Pedagogiska institutionen
6PE219, Den professionella läraren I: Barns och ungas utveckling,
specialpedagogik, sociala relationer och kommunikation
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
6PE227, Den professionella läraren II: Uppdrag, ledarskap och
undervisning
Pedagogiska institutionen
6PE216, Bedömning, 7,5 hp
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
6PE267, Ämnesdidaktik
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
6PE234, Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning.
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Hp
7,5

6PE235, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

28,
5

9
7,5
7,5
7,5
7,5
15

Tre institutioner är huvudansvariga för utbildningens kurser, som bedrivs med
stöd av lärplattform. De campusförlagda kursträffarna ligger i anslutning till
varandra, så att en ny kurs påbörjas i samband med att den föregående avslutas.
Studenterna informeras tidigt om att den höga studietakten innebär en arbetsinsats
på ca 50-60 timmar per vecka. Tiden ska användas till kursträffar, tid för
inläsning och bearbetning av litteratur och för att arbeta med olika uppgifter, både
enskilt och i grupp, mellan de schemalagda undervisningsträffarna med lärare.
Universitetet betonar för studenterna att de redan fått skolning i ämne och i
vetenskapligt skrivande och att fokus i KPU för forskarstuderande därför ligger
på att utveckla de studerandes förmåga att planera, genomföra och utvärdera
undervisning i skolan samt att ge kunskaper om vetenskapliga arbetssätt inom
utbildningsvetenskap, relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet, undervisningsfrågor och didaktik.
Utbildningen har utvecklats med progression mot de nationella examensmålen.
Innehåll och förväntade studieresultat är fördelade i de åtta kurserna så att alla
examensmål behandlas och examineras på en grundläggande, befästande och
fördjupande nivå. Här är två exempel:
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Ett centralt uppdrag för lärare är att hantera elevers olikheter och främja varje
elevs utveckling i skolan vilket anknyter till examensmålet: ”visa fördjupad
förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas”. I kurs
1 fokuseras skolans styrning och uppdrag samt hur skolans värdegrund
beskrivs i styrdokumenten (grundläggande). Kurs 3 fokuserar barns- och
ungas utveckling, elevers bakgrunder och förutsättningar/behov, hur olika
elever kan och bör bemötas samt specialpedagogik (befästande). Under den
långa VFU-perioden tränas och slutexamineras studenten i att planera
undervisning med utgångspunkt i olika elevers förutsättningar (fördjupande).
Ett annat viktigt kunskapsområde för blivande lärare är didaktik vilket
anknyter till examensmålen: ”visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och
ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande
inom de eller de ämnen som utbildningen avser” och ”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”. I kurs 2
introduceras begreppet didaktik och didaktiska teorier presenteras på en
grundläggande nivå. Studenterna genomför också en veckas VFU. I kurs 4
ska den studerande använda didaktiska verktyg för att planera och genomföra
undervisningen, vilket innebär att de ska tillämpa de teoretiska kunskaper de
fått i kurs 2 (befästande). I kurs 5 bearbetas formativ bedömning och
systematisk utvärdering som grund för systematiskt utvecklings- och
kvalitetsarbete av undervisning och skola (befästande). I kurs 6 utvecklas
kunskaperna inom specifik ämnesdidaktik inklusive metodik inför den långa
VFU-perioden där didaktiska färdigheter och förmågor (inklusive
ämnesdidaktiska och metodik) fördjupas och slutexamineras.

4) Vad ser ni som speciellt för just ert lärosäte? Vad har varit
speciellt utmanande och/eller speciellt välfungerande/bra?

Vid Umeå universitet innehåller utbildningen en kort och en lång VFU
(fig 1). I utbildningens andra kurs ligger en kort VFU-period av
yrkesorienterande karaktär. Detta ger en tidig kontakt med en skola och
med en handledare, vilket har varit uppskattat av studenterna. Praktiken
knyts till läroplansteoretiska perspektiv och studenterna ges bland annat
möjlighet att reflektera över deras egen syn på ämnet som forskarämne i
relation till vad ett skolämne är och hur det har vuxit fram. En lång VFUperiod (28,5 hp) avslutar utbildningen. En styrka med den långa
sammanhållna VFU-perioden är att den studerande, under kontinuerlig
handledning vid en skola, får utvecklas i yrket och följa elevgrupper
under en hel termin. Genomförda utvärderingar av utbildningen visar att
detta är något som studenterna verkligen uppskattar. Studenterna blir i
hög utsträckning färdiga med så gott som alla kurser inom utsatt tid.
Däremot har lärosätet uppmärksammat att examensarbetet har sämre
genomströmning. Många studenter får, efter genomförd utbildning,
anställning på den skola där de genomfört sin verksamhetsförlagda
utbildning, vilket visar att dessa välutbildade studenter är attraktiva för
skolorna. De studenter som inte är färdiga med sitt examensarbete har
vid uppföljningar som lärosätet genomfört uttrycket (i alla fall utom ett)
att de har för avsikt att färdigställa examensarbetet under 2019 samt att
deras arbetsgivare uppmuntrar dem i detta.
För att kvalitetssäkra utbildningen genomför lärosätet VFU-besök
oavsett var den studerande bor i landet. Umeå universitet bekostar resor
och logi för universitetsläraren i samband med VFU-besök i alla
lärarutbildningar, även för studerande som genomför sin VFU på en
skola utanför den huvudsakliga regionen. Alla studenter får minst ett
besök under den långa VFU-perioden och besöken genomförs av
disputerade lärare med professionsanknytning, det vill säga av
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universitetslärare som själva har undervisat i årkurs 7-9 och/eller i
gymnasiet.
En kurs inriktad specifikt på kunskaps- och vetenskapsteori ingick i
utbildningen under den första antagningsomgången. Efter genomförda
utvärderingar, där både lärarsynpunkter och studentsynpunkter
sammanställdes, reviderades strukturen och kursen utgick. Vid
utvärderingar framkom nämligen att de studerande som läser
utbildningen, med sin gedigna forskarbakgrund, redan har den
grundläggande kunskap som behövs inom detta område. Istället infördes,
efter önskemål från studenter, en kurs i ämnesdidaktik inklusive metodik
(fig 1) för att ytterligare stärka deras didaktiska färdigheter inför den
långa VFU-perioden. Examensmålet om ”vetenskapsteori samt
kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder” examineras dock i andra
kurser, bland genom examensarbetet.
Vid Umeå universitet har inte sökande som har ämneskunskaper i två
eller tre undervisningsämnen, rangordnats före sökande som bedöms ha
ämneskunskaper i endast ett ämne, vilket sker vid några lärosäten.
Urvalsprocessen har diskuterats med den nationella gruppen, det vill
säga de ansvariga på respektive lärosäte. Efter den första
antagningsomgången våren 2017 diskuterades fördelar och nackdelar
med våra lärosätens olika urvalsprinciper och dialogen har varit öppen
och lyssnande. Umeå universitet har övervägt att liksom SU/KTH pröva
intervjuer eller motiveringsbrev men har kommit fram till att det skulle
vara svårt att utforma sådana prov så att de ger en rättvis antagning.
Lärosätena har även diskuterat om principer ska skapas för om en
doktorsexamen ska rangordnas högre än en licentiatexamen, eller om en
professor i sitt forskarämne ska värderas högre än en person med
forskarexamen, men som därefter arbetat i näringslivet. Vid Umeå
universitet har frågor från de sökande kring urvalsförfarandet varit få och
lärosätet har kunnat förklara sitt förhållningssätt för sökande som har
frågat. Lärosätet har inte heller haft några överklaganden vare sig på
urvalsprocessen och på hur sökandes ämnesmeriter bedöms. Det förs
dock alltid diskussion vid möten med de andra lärosätena om hur
bedömning av meriter ska göras på ett rättssäkert sätt, och vem som är
bäst lämpad för att bli lärare, och lärosätet är öppet för att tänka i nya
banor vad gäller urval.
Umeå universitet har i uppdrag att samordna regeringsuppdraget. Inga
extra medel har tillkommit för samordningsansvaret, vilket har varit
bekymmersamt då i synnerhet administrationen kring
utbildningsbidraget varit resurskrävande. Inför den första utlysningen
och under den första antagningsomgången arbetades det intensivt med att
tolka förordningstexten om utbildningsbidraget. Umeå universitet
samordnade också den gemensamma marknadsföringsinsatsen inför den
första antagningsomgången våren 2017. En nationell webbplats skapades
för övergripande information, för styrdokument och länkar till de
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medverkande lärosätenas webbplatser. En särskild sida skapades också
för utbildningsbidraget och en gemensam blankett för ansökan om bidrag
utformades. En sida med vanliga frågor och svar skapades för att i så hög
grad som möjligt stötta de sökande och utbildningsanordnarna vid de
andra lärosätena. Trots försök att till fullo förstå hur bidraget skulle
hanteras vid exempelvis sjukskrivningar och föräldraledigheter
upplevdes en stor frustration över att behöva svara på frågor där regler
för olika socialförsäkringar blandades med regler för studiebidrag och
studiestöd samt arbetslöshetskassa. De budgettekniska problem som
uppstod och fortfarande finns kvar ställer också till problem och medför
merarbete för alla lärosäten och i synnerhet för Umeå universitets
ekonomifunktioner.
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Bilaga 2: Bedömargruppens fastställande
Utvärdering av kompletterande pedagogisk utbildning för
personer med forskarexamen, bedömargruppens slutliga
fastställande
Bedömargruppen för utvärdering av kompletterande pedagogisk
utbildning för personer med forskarexamen har utsetts efter att
representanter för de involverade lärosätena har getts möjlighet att
komma med förslag på önskvärda kompetenser och bedömare.
Som en kvalitetssäkrande åtgärd har lärosätena erbjudits tillfälle att yttra
sig om bedömargruppens sammansättning, till exempel utifrån
eventuella jävsinvändningar, innan bedömargruppens slutliga
fastställande av Universitetskanslersämbetet (UKÄ).
UKÄ har fått in synpunkter på bedömargruppens sammansättning där det
framkom att ytterligare kompetens i fråga om mer renodlad
lärarkompetens sågs som önskvärd. UKÄ har tagit del av dessa
synpunkter men står fast vid bedömargruppens sammansättning då
personerna som ingår har stor erfarenhet från området som utvärderas
och att det i gruppen även finns lärarerfarenhet. Utifrån uppdraget att
utvärdera satsningens genomförande och resultat, där bedömargruppens
arbete även kompletteras med lärosätenas egna beskrivningar av sina
utbildningar, samt studenternas svar på utskickade studentenkäter, anser
UKÄ att bedömargruppens storlek och kompetens är adekvat och att den
fortsättningsvis består av fyra bedömare (se tabell på nästa sida).

Personerna i bedömargruppen uppskattas sammantaget ha så bred och
djup kompetens att de kan genomföra sin del av utvärderingen som
består i att genomföra intervjuer med representanter från lärosätet och
skriva en efterföljande rapport om sina intryck av hur utbildningarna
är uppbyggda och hur de fungerar. Vid rekrytering har hänsyn tagits
till faktorer som erfarenhet av arbete med kompletterande pedagogisk
utbildning eller liknande utbildningar, verksamhetsförlagd utbildning
samt erfarenhet av specifika satsningar för att få in fler grupper i
läraryrket. Även en balanserad könsfördelning och geografisk
spridning har tagits i beaktande. Någon studentrepresentant har inte
utsetts i bedömargruppen då studenternas perspektiv får stort
utrymme i utvärderingen i övrigt, bland annat utifrån de enkäter som
analyseras. För bedömargruppens sammansättning, se bilaga 1.
Lisa Jämtsved Lundmark
Enhetschef
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Bilaga 1: Bedömargruppen för kompletterande pedagogisk
utbildningen för personer med forskarexamen:

Namn

Lärosäte

Marie
Svensson
Strandevall

Göteborgs
universitet

Göran
Johansson

Nils
Johansson

Monica
Chocron
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Kompetens/bakgrund

Funktion i
bedömargruppen
Sakkunnig

Utbildningsledare. Har
arbetat med KPUprojektet Brobyggaren
som är ett samarbete
mellan Göteborgs
universitet och
Göteborgs Stad, med
syfte att få fler
ämnesbehöriga lärare
inom matematik och det
naturvetenskapliga
området.
Högskolan Utbildningsledare,
Sakkunnig
Dalarna
Lärarutbildningskansliet.
Arbetar med KPU på
distans.
Malmö
Sakkunnig
Utbildningsledare vid
universitet fakulteten för lärande
och samhälle vid Malmö
universitet. Ansvar för
de nationella projekten
VAL (Vidareutbildning
av obehöriga lärare) och
ULV (Utländska lärares
vidareutbildning).
Göteborgs Utvecklingsledare vid
arbetslivsrepresentant
stad
center för
verksamhetsutveckling,
Göteborgs stad. VFUsamordnare.

Bilaga 3: Frågeområden i respektive
enkät
Årskull
2017
enkät
1

Del 1
I detta avsnitt ställer vi ett antal frågor om din
bakgrund och vad du gjorde innan du påbörjade
kompletterande pedagogisk utbildning för
personer med forskarexamen (KPUFU)
I detta avsnitt ställer vi ett antal frågor om din
bakgrund och vad du gjorde innan du påbörjade
kompletterande pedagogisk utbildning för
personer med forskarexamen (KPUFU). Vi ber dig
svara på dessa frågor även om du också gjorde
det i den tidigare insamlingen.
Födelseår (4 siffror)
[Svarsruta]
Kön:
Kvinna
Man
Annan
1.
Vilket år disputerade du?
[Svarsruta]
2. Vid vilket lärosäte disputerade du?
[Rullista] Alla aktuella svenska lärosäten
samt alternativen Lärosäte utanför Sverige
och Annat lärosäte
3. Har varit anställd vid ett lärosäte efter fullföljd
forskarutbildning (och innan din påbörjade KPUFUutbildning)?
a. Ja
b. Nej
Om a på fråga 3:
3.1 Ange vilket år den senaste anställningen
avslutades.
[Svarsruta]
Eventuell kommentar
[Svarsruta]
Om a på fråga 3:
3.2 Vilken/vilka av följande anställningskategorier skulle
du säga att du har tillhört under den tid som du har varit
anställd på något lärosäte efter fullföljd forskarutbildning?
Flera svarsalternativ möjliga.
a. Professor
b. Lektor
c. Meriteringsanställd, t.ex. postdoktor,
forskarassistent, bitr. (universitets)lektor
d. Adjunkt
e. Annan forskande och undervisande personal med
doktorsexamen
f. Annan forskande och undervisande personal utan
doktorsexamen
g. Administrativ personal
h. Teknisk personal
i. Arvodister
j. Bibliotekspersonal
k. Annat (ange i rutan nedan)
l. [Svarsruta]
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Årskull
2017
enkät 2

X

Årskull
2018
enkät 1

Årskull
2018
enkät 2

X

X

Årskull
2019
enkät 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

4.

5.

Jag uppskattar min samlade undervisningserfarenhet
från högskola/universitet till:
a. Inte någon alls
b. Liten (Jag har undervisat på någon enstaka kurs.
Jag har också handlett någon enstaka student i
hens självständiga arbete.)
c. Medel (Jag har undervisat på olika kurser, på
olika nivåer och har vana av att betygsätta
studenter och/eller att examinera studenter. Jag
har också handlett ett antal studenter i deras
självständiga arbeten)
d. Stor (Jag har undervisat på många kurser, på
olika nivåer och har stor erfarenhet av att
betygssätta studenter, examinera studenter och
ha kursansvar. Jag har även erfarenhet av
kursutveckling. Jag har också handlett ett stort
antal studenter i deras självständiga arbeten)
e. Mycket stor (Samma som ovan, men med
tillägget att jag efter disputation har arbetat under
minst två år som lektor/adjunkt/dylikt där
merparten av tjänsten inneburit undervisning.)
f. Omfattande (Samma som ovan, men med
tillägget att jag dessutom har haft övergripande
ansvar så som till exempel studierektor,
programansvarig, ämnesansvarig,
programsamordnare eller liknande)
Vilken erfarenhet skulle du säga att du, innan du
började KPUFU, hade av att undervisa i…
Ingen
erfarenhet

Liten
erfarenhet

Varken liten
eller stor
erfarenhet

Stor
erfarenhet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mycket
stor
erfarenhet

Förskola
Förskoleklass
samt
grundskolans
årskurs 1–3
grundskolans
årskurs 4–6
grundskolans
årskurs 7–9
Gymnasieskolan
Vuxenutbildning
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6.

Vad var din huvudsakliga sysselsättning terminen
innan du påbörjade KPUFU?
a. Anställd
b. Egen företagare
c. Forskarstuderande/studerande
d. Tjänstledig
e. Sjukskriven (>3 mån)
f. Arbetssökande
g. Arbetsmarknadspolitisk åtgärd
h. Annat (ange din sysselsättning i rutan nedan)

X

X

X

X

X

7.

Hade du övervägt att gå en KPU redan innan du fick
höra talas om just KPUFU?
a. Ja, men inte påbörjat
b. Ja, och jag har påbörjat en KPU-utbildning
tidigare
c. Nej
Om b på fråga 7:
7.1 Berätta gärna kort om vad som gjorde att du inte
fullföljde KPU:n?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Årskull
2017
enkät 1
Del 2
I detta avsnitt ställer vi ett antal frågor om utbildningens
utformning och innehåll. Den utbildning som avses är då
kompletterande pedagogisk utbildning för personer med
forskarexamen (KPUFU)
1. Hur fick du reda på att KPUFU fanns?
Flera svarsalternativ möjliga.
a. Via media
b. Via det lärosäte som jag var verksam vid
c. Via familj/vänner/bekanta
d. Via lärosätenas hemsidor
e. Annat (ange som kommentar nedan)
[Svarsruta]
2. Hur avgörande skulle du säga att följande aspekter av
KPUFU var för att du skulle påbörja utbildningen:
Inte alls
avgörande

Delvis avgörande

Mycket
avgörande

Årskull
2017
enkät 2

Årskull
2018
enkät 1

Årskull
2018
enkät 2

Årskull
2019
enkät 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Justerin
g
upplevd
e

uppleve
r
Justerin
g var 
är

Justerin
g
upplevd
e

uppleve
r
Justerin
g var 
är

X

Med
tillägg
”hittills”
i slutet

Med
tillägg
”hittills”
i slutet

X

X

X

X

X

X

Jag
kände
inte till
detta

Den förhöjda
studietakten
Distansförlagd
utbildning
Att utbildningen
riktade sig till
forskarutbildade
Utbildningsbidraget

Studerar du på KPUFU idag?
a. Ja, jag studerar på KPUFU idag
b. Nej, jag har tagit studieuppehåll från KPUDU men
avser fortsätta mina studier
c. Nej, jag har hoppat av KPUFU och har inte för
avsikt att fortsätta mina studier
Även om du inte studerar KPUFU idag är dina svar viktiga
för utvärderingen. Vi ber dig därför att besvara följande
frågor för den tid som du har deltagit i utbildningen.
Vänligen bortse från att frågorna ibland är formulerade som
att du fortfarande studerar på KPUFU.
3. KPUFU ges med förhöjd studietakt, hur upplevde du
studietakten?
a. För hög
b. Lagom
c. För låg
d. Kommentera gärna ditt svar
[Svarsruta]
4. Utbildningen på lärosätet ges på distans med ett antal
platsförlagda undervisningstillfällen. Hur ser du på
antalet platsförlagda undervisningstillfällen?
a. De var för många
b. De var lagom många
c. De var för få
5. Hur tycker du att den del av KPUFU som rör den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) har fungerat?
a. Mycket bra
b. Bra
c. Bristfälligt
d. Mycket bristfälligt
e. Vet ej
6. Är det något i utbildningen som rör UVK som du skulle
vilja lyfta fram som särskilt positivt?
7. Är det något i utbildningen som rör UVK som du skulle
vilja lyfta fram som särskilt negativt?
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X

X

8.

Hur tycker du att den del av KPUFU som rör den
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har fungerat?
a. Mycket bra
b. Bra
c. Bristfälligt
d. Mycket bristfälligt
e. Vet ej
9. Är det något i utbildningen som rör VFU som du skulle
vilja lyfta fram som särskilt positivt?
10. Är det något i utbildningen som rör VFU som du skulle
vilja lyfta fram som särskilt negativt?

X

Med
tillägg
”hittills”
i slutet

Med
tillägg
”hittills”
i slutet

X

X

X

X

X

X

Årskull
2017
enkät 1
Del 3
I detta avsnitt ställer vi ett antal frågor som rör din
eventuella examen och lärarlegitimation
Om du har studerat enligt utbildningens
nominella studietid har du nu avslutat dina
studier. Därför ställer vi i detta avsnitt ett
antal frågor som rör din eventuella
examen och lärarlegitimation
Här följer en fråga som rör din eventuella examen
1. Har du tagit ut en ämneslärarexamen?
a. Ja
b. Nej
Om a på fråga 1:
1.1. När tog du din ämneslärarexamen?
a. Våren 2017 (1/1–30/6)
b. Hösten 2017 (1/7–31/12)
c. Våren 2018 (1/1–30/6)
Har du tagit ut en ämneslärarexamen?
a. Ja, våren 2018 eller tidigare
b. Ja, hösten 2018 (1/7–31/12)
c. Ja, våren 2019 (1/1–30/6)
d. Nej, jag har inte tagit ut någon
ämneslärarexamen
Om a på fråga 1:
1.2. Vilket/vilka undervisningsämnen ingår i din
ämneslärarexamen?
Flera svarsalternativ möjliga
a. Biologi
b. Fysik
c. Kemi
d. Matematik
e. Naturkunskap
f. Teknik
g. Bild
h. Dans
i. Engelska
j. Filosofi
k. Franska
l. Geografi
m. Hem- och konsumentkunskap
n. Historia
o. Idrott och hälsa
p. Italienska
q. Kinesiska
r. Latin
s. Modersmål
t. Musik
u. Portugisiska
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Årskull
2017
enkät 2

Årskull
2018
enkät 1

Årskull
2018
enkät 2

X
X

X
X

X

X

Ändrade
datum

X

X

Om b
eller c
examensfråga

X

Årskull
2019
enkät 1

v.
w.
x.
y.
z.
å.
ä.
ö.
aa.

Psykologi
Religionskunskap
Samhällskunskap
Slöjd
Spanska
Svenska
Svenska som andraspråk
Teater
Tyska

Eventuellt ytterligare ämne
[Svarsruta]
Om a på fråga 1:
1.3. Har du ansökt om en lärarlegitimation?
a. Ja, och jag har fått den
b. Ja, men jag har ännu inte fått den
c. Nej, men jag planerar att göra det
d. Nej, och jag planerar inte att göra det
Om a eller b på fråga 1.3:
1.3.1 Är det något ämne som inte ingår i din
ämneslärarexamen som du är (eller kommer att
vara) behörig att undervisa i enligt din
legitimation?
a. Ja (ange vilket i rutan nedan)
b. Nej
Om b på fråga 1:
1.4 Om du inte har tagit ut någon ämneslärarexamen,
beskriv kort anledningen till detta.

Del 4
Här följer ett antal frågor om vad du gör idag. Du kommer
då att få olika frågor beroende på om du arbetar i skolan
eller inte.
1. Upplever du att KPUFU har förberett dig tillräckligt för
att undervisa i skolan?
a. Ja
b. Ja, i stort sett
c. Nej
2. Arbetar du inom förskola eller skola idag?
a. Ja
b. Nej
Arbetade du i förskola eller skola i maj 2018?
a. Ja
b. Nej
Om a på frågan ovan
Har du under det gångna året bytt arbetsplats?
a. Ja
b. Nej
Om a på fråga 2:
2.1 Var arbetar du huvudsakligen?
a. Förskola
b. Förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3
c. Grundskolans årskurs 4–6
d. Grundskolans årskurs 7–9
e. Gymnasieskolan
f. Vuxenutbildning
g. Annat (ange i rutan nedan)
Om b, c, d, e, f, g på fråga 2.1:
2.1.1 Undervisar du i skolan?
a. Ja
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X

Om b
eller c
examensfråga

X

X

Om a
eller b
fråga 1.3

X

X

Om d.
examensfråga

X

Årskull
2017
enkät
1

Årskull
2017
enkät 2

X

X

X

X

X

X

X

X

Årskull
2018
enkät
1

Årskull
2018
enkät
2

X

X

X

X

X

X

X

x

Årskull
2019
enkät
1

b.
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Nej

Om b, c, d, e, f på fråga 2.1:
2.1.2 Vilken är din befattning i skolan?
a. Lärare
b. Förstelärare
c. Lektor
d. Rektor
e. Annan personal (ange i rutan nedan)
Om a på fråga 2.1.1:
2.1.1.1Vilket av följande påståenden stämmer bäst in
på dig gällande din undervisning?
a. Jag undervisar enbart i ämnen som jag är
behörig i
b. Jag undervisar enbart i ämnen som jag inte är
behörig i
c. Jag undervisar både i ämnen som jag är behörig
i och ämnen som jag inte är behörig i
Om a på fråga 2.1.1:
2.1.1.2 Använder du dig av din forskarkompetens i
undervisningen?
a. Ja
b. Ja, i stort sett
c. Nej
Om a/b på fråga 2.1.1.2:
2.1.1.2.1 Beskriv på vilket sätt du använder dig av din
forskarkompetens i undervisningen?
Om c på fråga 2.1.1.2.:
2.1.1.2.2 Vilka anledningar finns det till att du inte
använder dig av din forskarkompetens i
undervisningen?
Om b, c, d, e, f, g på fråga 2.1:
2.1.3 Upplever du att din forskarkompetens har tagits
tillvara av din arbetsgivare?
a. Ja
b. Ja, i stort sett
c. Nej
Om a/b på fråga 2.1.3:
2.1.3.1 Beskriv på vilket sätt din forskarkompetens
har tagits till vara av din arbetsgivare.
Om c på fråga 2.1.3:
2.1.3.2 Vad tror du är skälet till att din
forskarkompetens inte har tagits till vara av din
arbetsgivare?
Om b, c, d, e, f på fråga 2.1:
2.1.4 Nämn 3 saker som du anser avgörande för att
du ska undervisa i skolan inom de närmaste 3 åren.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Om b, c, d, e, f på fråga 2.1:
2.1.5 Ungefär hur många år tror du att du kommer att
undervisa i skolan?
a. Mindre än 2 år
b. 2–5 år
c. 5–10 år
d. Mer än 10 år
Om b på fråga 2:
Om du inte arbetar i skolan, vad är din huvudsakliga
sysselsättning idag?
a. Anställd
b. Egenföretagare
c. Forskarstuderande/studerande
d. Tjänstledig
e. Sjukskriven (>3 mån)
f. Arbetssökande
g. Arbetsmarknadspolitisk åtgärd
h. Annat (ange din sysselsättning i rutan nedan)

X

X

X

X

X

Om a, b, h på frågan ovan:
Beskriv gärna dina arbetsuppgifter närmare.
Om b på fråga 2:
2.2 Om du inte arbetar i skolan: har du under det
gångna året sökt tjänster inom skolan?
a. Ja, men inte fått någon tjänst
b. Ja, men tackat nej till minst en tjänst
c. Ja, och påbörjat minst en tjänst men därefter
slutat
d. Nej
Om b på fråga 2:
2.3 Om du inte arbetar i skolan: nämn 3 saker som
skulle vara avgörande för att du skulle börja arbeta i
skolan inom de närmaste 3 åren.
Om a på fråga 2.1:
2.1.6 Du har svarat att du arbetar i förskolan, har du
under det gångna året sökt tjänster inom skolan?
a. Ja, men inte fått någon tjänst
b. Ja, men tackat nej till minst en tjänst
c. Ja, och påbörjat minst en tjänst men därefter
slutat
d. Nej
Om a på fråga 2.1:
2.1.7 Nämn 3 saker som skulle vara avgörande för att
du skulle börja arbeta i skolan inom de närmaste 3
åren.

Del 5
Nedan följer enkätens avslutande frågor och det finns nu
möjlighet för dig att lämna eventuella ytterligare
synpunkter kring KPUFU.
1. Skulle du rekommendera KPUFU till någon annan
med liknande forskarbakgrund som du?
a. Ja
b. Tveksamt
c. Nej

X

X

X

Gångna
året 
sedan
januari
2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Årskull
2017
enkät 1

Årskull
2017
enkät 2

Årskull
2018
enkät 1

Årskull
2018
enkät 2

Årskull
2019
enkät 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kommentera gärna ditt svar
2.
3.
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Har du någon ytterligare kommentar
kring KPUFU som du vill delge UKÄ?
UKÄ avser att skicka ut ytterligare en enkät inom
detta uppdrag under nästa år. Uppge därför gärna
eventuell annan mejladress om du hellre blir
kontaktad på denna adress vid nästa tillfälle.

X

X

X

Bilaga 4: Exempel på enkät
Kompletterande pedagogisk utbildning för personer med
forskarexamen - Om uppdraget och enkäten
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är den myndighet i Sverige
som granskar kvaliteten på högskoleutbildningar, analyserar och
följer upp utvecklingen inom högskolan och utövar juridisk tillsyn
över alla universitet och högskolor. Vi har nu fått i uppdrag av
regeringen att utvärdera satsningen ”kompletterande pedagogisk
utbildning för personer med forskarexamen”, fortsättningsvis
kallad KPUFU. Utvärderingen kommer att pågå i olika etapper
med fokus på utbildningens genomförande och resultat. Resultaten
presenteras i en rapport under våren 2020.
Med anledning av detta skulle vi vilja ställa ett antal frågor till dig
angående vad som fått dig att välja utbildningen, vad du gjorde
innan utbildningen, hur den fungerat, men också om vad du gör nu
efter avslutad utbildning. Vi är väldigt angelägna om att få dina
svar och synpunkter och hoppas att du tar dig tid att medverka.
Om du tagit studieuppehåll, avbrutit utbildningen eller ännu inte
avslutat den, ber vi dig att fylla i enkäten så långt du kan. Skriv
gärna i lämpligt kommentarsfält vad ditt uppehåll/avbrott eller
liknande beror på och om du avser att fortsätta utbildningen längre
fram.
De inskickade svaren och de uppgifter du lämnar kommer inte
användas i något annat syfte än det ovan beskrivna. För ytterligare
information om hur dina personuppgifter behandlas se bilaga.
Sista svarsdag är den 8:e juni 2018.
Vid frågor om utvärderingen och enkäten, kontakta Maria Nyman,
projektledare för utvärderingen: maria.nyman@uka.se
Stort tack på förhand för din medverkan!
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Del 1
I detta avsnitt ställer vi ett antal frågor om din bakgrund och vad du
gjorde innan du påbörjade kompletterande pedagogisk utbildning
för personer med forskarexamen (KPUFU)
Födelseår (4 siffror)
[Svarsruta]
Kön:

Kvinna
Man
Annan

8. Vilket år disputerade du?
[Svarsruta]
9. Vid vilket lärosäte disputerade du?
[Rullista] Alla aktuella svenska lärosäten samt
alternativen Lärosäte utanför Sverige och Annat lärosäte
10. Har varit anställd vid ett lärosäte efter fullföljd forskarutbildning
(och innan din påbörjade KPUFU-utbildning)?
c. Ja
d. Nej
Om a på fråga 3:
3.1 Ange vilket år den senaste anställningen avslutades.
[Svarsruta]
Eventuell kommentar
[Svarsruta]
Om a på fråga 3:
3.2 Vilken/vilka av följande anställningskategorier skulle du
säga att du har tillhört under den tid som du har varit anställd på
något lärosäte efter fullföljd forskarutbildning?
Flera svarsalternativ möjliga.
m. Professor
n. Lektor
o. Meriteringsanställd, t.ex. postdoktor, forskarassistent,
bitr. (universitets)lektor
p. Adjunkt
q. Annan forskande och undervisande personal med
doktorsexamen
r. Annan forskande och undervisande personal utan
doktorsexamen
s. Administrativ personal
t. Teknisk personal
u. Arvodister
v. Bibliotekspersonal
w. Annat (ange i rutan nedan)
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[Svarsruta]
11. Jag uppskattar min samlade undervisningserfarenhet från
högskola/universitet till:
a. Inte någon alls
b. Liten (Jag har undervisat på någon enstaka kurs. Jag har
också handlett någon enstaka student i hens
självständiga arbete.)
c. Medel (Jag har undervisat på olika kurser, på olika
nivåer och har vana av att betygsätta studenter och/eller
att examinera studenter. Jag har också handlett ett antal
studenter i deras självständiga arbeten)
d. Stor (Jag har undervisat på många kurser, på olika
nivåer och har stor erfarenhet av att betygssätta
studenter, examinera studenter och ha kursansvar. Jag
har även erfarenhet av kursutveckling. Jag har också
handlett ett stort antal studenter i deras självständiga
arbeten)
e. Mycket stor (Samma som ovan, men med tillägget att
jag efter disputation har arbetat under minst två år som
lektor/adjunkt/dylikt där merparten av tjänsten inneburit
undervisning.)
f. Omfattande (Samma som ovan, men med tillägget att
jag dessutom har haft övergripande ansvar så som till
exempel studierektor, programansvarig, ämnesansvarig,
programsamordnare eller liknande)
12. Vilken erfarenhet skulle du säga att du, innan du började
KPUFU, hade av att undervisa i…
Varken
liten
eller
Mycket
Ingen
Liten
stor
Stor
stor
erfaren erfaren erfaren erfaren erfaren
het
het
het
het
het
…Förskola
…Förskoleklas
s samt
grundskolans
årskurs 1–3
…grundskolan
s årskurs 4–6
…grundskolan
s årskurs 7–9
…gymnasiesk
olan
…vuxenutbild
ning
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13. Vad var din huvudsakliga sysselsättning terminen innan du
påbörjade KPUFU?
a. Anställd
b. Egen företagare
c. Forskarstuderande/studerande
d. Tjänstledig
e. Sjukskriven (>3 mån)
f. Arbetssökande
g. Arbetsmarknadspolitisk åtgärd
h. Annat (ange din sysselsättning i rutan nedan)
[Svarsruta]
14. Hade du övervägt att gå en KPU redan innan du fick höra talas
om just KPUFU?
a. Ja, men inte påbörjat
b. Ja, och jag har påbörjat en KPU-utbildning tidigare
c. Nej
Om b på fråga 7:
7.1 Berätta gärna kort om vad som gjorde att du inte fullföljde
KPU:n?
[Svarsruta]
Del 2
I detta avsnitt ställer vi ett antal frågor om utbildningens
utformning och innehåll. Den utbildning som avses är då
kompletterande pedagogisk utbildning för personer med
forskarexamen (KPUFU)
11. Hur fick du reda på att KPUFU fanns?
Flera svarsalternativ möjliga.
a. Via media
b. Via det lärosäte som jag var verksam vid
c. Via familj/vänner/bekanta
d. Via lärosätenas hemsidor
e. Annat (ange som kommentar nedan)
[Svarsruta]
12. Hur avgörande skulle du säga att följande aspekter av KPUFU
var för att du skulle påbörja utbildningen:
Inte alls
Delvis
Mycket
avavavJag kände
görande görande görande inte till detta
Den förhöjda
studietakten
Distansförlagd
utbildning
Att utbildningen riktade
sig till forskarutbildade
Utbildningsbidraget
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13. KPUFU ges med förhöjd studietakt, hur upplevde du
studietakten?
a. För hög
b. Lagom
c. För låg
Kommentera gärna ditt svar
[Svarsruta]
14. Utbildningen på lärosätet ges på distans med ett antal
platsförlagda undervisningstillfällen. Hur ser du på antalet
platsförlagda undervisningstillfällen?
a. De var för många
b. De var lagom många
c. De var för få
15. Hur tycker du att den del av KPUFU som rör den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) har fungerat?
a. Mycket bra
b. Bra
c. Bristfälligt
d. Mycket bristfälligt
e. Vet ej
16. Är det något i utbildningen som rör UVK som du skulle vilja
lyfta fram som särskilt positivt?
[Svarsruta]
17. Är det något i utbildningen som rör UVK som du skulle vilja
lyfta fram som särskilt negativt?
[Svarsruta]
18. Hur tycker du att den del av KPUFU som rör den
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har fungerat?
a. Mycket bra
b. Bra
c. Bristfälligt
d. Mycket bristfälligt
e. Vet ej
19. Är det något i utbildningen som rör VFU som du skulle vilja
lyfta fram som särskilt positivt?
[Svarsruta]
20. Är det något i utbildningen som rör VFU som du skulle vilja
lyfta fram som särskilt negativt?
[Svarsruta]
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Del 3
I detta avsnitt ställer vi ett antal frågor som rör din eventuella
examen och lärarlegitimation
2. Har du tagit ut en ämneslärarexamen?
a. Ja
b. Nej
Om a på fråga 1:
1.1. När tog du din ämneslärarexamen?
a. Våren 2017 (1/1–30/6)
b. Hösten 2017 (1/7–31/12)
c. Våren 2018 (1/1–30/6)
Om a på fråga 1:
1.2. Vilket/vilka undervisningsämnen ingår i din
ämneslärarexamen?
Flera svarsalternativ möjliga
bb. Biologi
cc. Fysik
dd. Kemi
ee. Matematik
ff. Naturkunskap
gg. Teknik
hh. Bild
ii. Dans
jj. Engelska
kk. Filosofi
ll. Franska
mm.
Geografi
nn. Hem- och konsumentkunskap
oo. Historia
pp. Idrott och hälsa
qq. Italienska
rr. Kinesiska
ss. Latin
tt. Modersmål
uu. Musik
vv. Portugisiska
ww.
Psykologi
xx. Religionskunskap
yy. Samhällskunskap
zz. Slöjd
åå. Spanska
ää. Svenska
öö. Svenska som andraspråk
aaa. Teater
bbb.
Tyska

113

UKÄ

Eventuellt ytterligare ämne
[Svarsruta]
Om a på fråga 1:
1.3. Har du ansökt om en lärarlegitimation?
e. Ja, och jag har fått den
f. Ja, men jag har ännu inte fått den
g. Nej, men jag planerar att göra det
h. Nej, och jag planerar inte att göra det
Om a eller b på fråga 1.3:
1.3.1 Är det något ämne som inte ingår i din ämneslärarexamen
som du är (eller kommer att vara) behörig att undervisa i enligt
din legitimation?
c. Ja (ange vilket i rutan nedan)
d. Nej
[Svarsruta]
Om b på fråga 1:
1.4 Om du inte har tagit ut någon ämneslärarexamen, beskriv
kort anledningen till detta.
[Svarsruta]
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Del 4
Här följer ett antal frågor om vad du gör idag. Du kommer då att få
olika frågor beroende på om du arbetar i skolan eller inte.
3. Upplever du att KPUFU har förberett dig tillräckligt för att
undervisa i skolan?
a. Ja
b. Ja, i stort sett
c. Nej
4. Arbetar du inom förskola eller skola idag?
a. Ja
b. Nej
Om a på fråga 2:
2.1 Var arbetar du huvudsakligen?
h. Förskola
i. Förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3
j. Grundskolans årskurs 4–6
k. Grundskolans årskurs 7–9
l. Gymnasieskolan
m. Vuxenutbildning
n. Annat (ange i rutan nedan)
[Svarsruta]
Om b, c, d, e, f, g på fråga 2.1:
2.1.1 Undervisar du i skolan?
a. Ja
b. Nej
Om b, c, d, e, f på fråga 2.1:
2.1.2 Vilken är din befattning i skolan?
f. Lärare
g. Förstelärare
h. Lektor
i. Rektor
j. Annan personal (ange i rutan nedan)
[Svarsruta]
Om a på fråga 2.1.1:
2.1.1.1Vilket av följande påståenden stämmer bäst in på dig
gällande din undervisning?
d. Jag undervisar enbart i ämnen som jag är behörig i
e. Jag undervisar enbart i ämnen som jag inte är behörig i
f. Jag undervisar både i ämnen som jag är behörig i och
ämnen som jag inte är behörig i
Om a på fråga 2.1.1:
2.1.1.2 Använder du dig av din forskarkompetens i
undervisningen?
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c. Ja
d. Ja, i stort sett
e. Nej
Om a/b på fråga 2.1.1.2:
2.1.1.2.1 Beskriv på vilket sätt du använder dig av din
forskarkompetens i undervisningen?
[Svarsruta]
Om c på fråga 2.1.1.2.:
2.1.1.2.2 Vilka anledningar finns det till att du inte använder dig
av din forskarkompetens i undervisningen?
[Svarsruta]
Om b, c, d, e, f, g på fråga 2.1:
2.1.3 Upplever du att din forskarkompetens har tagits tillvara av
din arbetsgivare?
d. Ja
e. Ja, i stort sett
f. Nej
Om a/b på fråga 2.1.3:
2.1.3.1 Beskriv på vilket sätt din forskarkompetens har tagits till
vara av din arbetsgivare?
Om c på fråga 2.1.3:
2.1.3.2 Vad tror du är skälet till att din forskarkompetens inte har
tagits till vara av din arbetsgivare?
Om b, c, d, e, f på fråga 2.1:
2.1.4 Nämn 3 saker som du anser avgörande för att du ska
undervisa i skolan inom de närmaste 3 åren
Om b, c, d, e, f på fråga 2.1:
2.1.5 Ungefär hur många år tror du att du kommer att undervisa i
skolan?
e. Mindre än 2 år
f. 2–5 år
g. 5–10 år
h. Mer än 10 år
Om b på fråga 2:
2.2 Om du inte arbetar i skolan: har du under det gångna året
sökt tjänster inom skolan?
a. Ja, men inte fått någon tjänst
b. Ja, men tackat nej till minst en tjänst
c. Ja, och påbörjat minst en tjänst men därefter slutat
d. Nej
Om b på fråga 2:
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2.3 Om du inte arbetar i skolan: nämn 3 saker som skulle vara
avgörande för att du skulle börja arbeta i skolan inom de
närmaste 3 åren
Om a på fråga 2.1:
2.1.6 Du har svarat att du arbetar i förskolan, har du under det
gångna året sökt tjänster inom skolan?
e. Ja, men inte fått någon tjänst
f. Ja, men tackat nej till minst en tjänst
g. Ja, och påbörjat minst en tjänst men därefter slutat
h. Nej
Om a på fråga 2.1:
2.1.7 Nämn 3 saker som skulle vara avgörande för att du skulle
börja arbeta i skolan inom de närmaste 3 åren.
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Del 5
Nedan följer enkätens avslutande frågor och det finns nu möjlighet
för dig att lämna eventuella ytterligare synpunkter kring KPUFU.
4. Skulle du rekommendera KPUFU till någon annan med liknande
forskarbakgrund som du?
a. Ja
b. Tveksamt
c. Nej
Kommentera gärna ditt svar

5. Har du någon ytterligare kommentar kring KPUFU som du vill
delge UKÄ?
6. UKÄ avser att skicka ut ytterligare en enkät inom detta uppdrag
under nästa år. Uppge därför gärna eventuell annan mejladress
om du hellre blir kontaktad på denna adress vid nästa tillfälle
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Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska
högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på
högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom
högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet.

uka.se
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