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Vad har varit särskilt med denna KPU?
• Riktad mot personer med doktors- eller licentiatexamen i matematik,
biologi, fysik, kemi och teknik.
• Högre studietakt än reguljär KPU. 90 hp på ett år
• Ges på distans med några platsförlagda undervisningstillfällen.
• Möjlighet till bidrag om 25 000 kronor per månad under studietiden.
• Satsningen startade 2017 och pågår fortfarande
• Ges vid: KTH/SU, UmU, KaU

Syftet med satsningen har varit/är att få fler ämneslärare
och lektorer i skolan (prop.2015/16:142)
• Sverige behöver fler lärare:
• Särskilt inom vissa ämnen, så som matematik, naturorienterande ämnen och teknik
• Söktrycket på lärarutbildningen lågt i förhållande till behov, särskilt inom matematik
• Sverige behöver fler lektorer:
• Antalet lektorer i svensk skola har minskat, då utbildningen i skolan ska bygga på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet är det viktigt att stärka den vetenskapliga grunden
• För att stimulera personer att påbörja och slutföra denna utbildning införs ett utbildningsbidrag
• Mål: 250 nya disputerade ämneslärare 2021

UKÄ:s uppdrag från regeringen: att utvärdera
satsningens genomförande och resultat
• Hur har genomförandet av utbildningen fungerat?
• Har de studenter som läst utbildningen blivit lärare i skolan och har deras
forskarkompetens tagits till vara?

Hur gick vi tillväga?
• Dialog och informationsutbyte med
lärosäten
• Enkätutskick till tre årskullar med
studenter under och efter utbildning
• Lärosätena fick beskriva sina
utbildningar i kort text som bifogades
rapporten
• En bedömargrupp intervjuade
lärosätena och skrev yttrande
• UKÄ analyserade studenters
enkätsvar och sammanställde en
rapport utifrån de olika
informationsunderlagen

Några resultat
https://www.uka.se/download/18.39e370271707b335a1a2805
/1583225220121/rapport-2020-03-03-utvardering-av-sarskildkpu-for-personer-med-forskarexamen.pdf

Studentgruppen har hög vetenskaplig kompetens
• Lärosätena ser detta som både positivt och utmanande
• Skapar krockar mellan olika vetenskapliga förhållningssätt och metoder
”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).”

Studentgruppen behöver mer stöd i att utveckla undervisning på rätt
nivå
• En särskild utmaning att på kort tid göra ett perspektivbyte (från forskare
och högskolelärare till att bli lärare i skolan).
• Studenterna efterfrågar bättre anpassning av undervisning utifrån
gruppens behov.
”Det behövs mer anpassning mot det som man verkligen kommer i kontakt
med som lärare. Mer bedömning, mer undervisningssituationer, didaktik.
Mer elevbemötande (årskull 2018).”

Studietakten ibland för hög, särskilt under VFU
Figur 11. Uppfattning om studietakten. Redovisas per årskull.

”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).”

”Studietakten är ojämnt fördelad, så den är ganska hög i
perioder (årskull 2019).”

Självständigt arbete - ett hinder för snabb
genomströmning
• vanligaste anledningen till att examen inte hade tagits ut är att de
svarande inte är klara med det självständiga arbetet.
”Examensarbetet kändes helt irrelevant och omotiverat att skriva. Hade mycket heller haft en mer
omfattande kurs om bedömning eller ledarskap i klassrummet /…/Vi kan ju forskning, det är undervisning
vi behöver träning i (årskull 2017).”

Studier under sommaren – ett hinder?
• Sommarmånaderna behövs för att klara den högre studietakten under vår och höst
• Både lärosäten och studenter upplever det som svårt att göra sommarmånaderna
effektiva
• Svårigheter med handledning under sommaren
• Studenter vill/behöver också vara lediga
• Rekommendation: Se över vilka kurser och moment som ligger över sommaren och hur
dessa kan anpassas ytterligare

Flera har blivit lärare i skolan men inte alla
Figur 15. Antal (och andel) som har svarat att de arbetar inom skola
eller förskola. Redovisas per omgång.

• 56% av årskull 2017 har tagit ut sin examen (november 2020)

De flesta vill fortsätta undervisa i skolan
Figur 17. Antal år som de svarande tänker sig att de kommer att
undervisa i skolan.

Nyttjande av forskarkompetensen
• Svarande upplever att de har stor användning av sin forskarkompetens i
undervisningen
”/…/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 /…/”

”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. ”

Men den tas inte tillvara i stor utsträckning av
arbetsgivaren (hittills)
” 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).”

För att på sikt behålla dessa disputerade lärare i skolan behöver deras
forskarkompetens tas tillvara av arbetsgivaren

Så vad blev svaret på frågan?
• Ja, fler disputerade lärare finns nu i skolan!
• men genomströmningen skulle kunna vara ännu högre
• många vill arbeta i skolan under lång tid framöver
• Men: för att dessa lärare ska stanna kvar i skolan ser vi det som viktigt
att ta tillvara deras forskarkompetens!

Tack!

