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2001 års Lärarprogram
Ett program på två Campus med inriktning mot:

• Förskola och förskoleklass (Nrk)

• Fritidshem (Nrk)

• Grundskolans tidigare år 

• Grundskolans senare år (fr om 2007 enbart i 
Linköping)

• Gymnasiet  (Link)
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År 2010- Sista kullen på Lärarprogrammet 
börjar

• År 2010 togs beslut om ny lärarutbildning och därmed antogs 
sista kullen studenter till Lärarprogrammet ht 2010. 
Sammanlagt 579 studenter, 228 i Nrk och 351 i Linköping

• Av dessa har ca 170 studenter gjort studieavbrott

• Dessa läser 210-330 hp

• De studenter som läser 210 hp, beräknas ta examen i januari 
2014 
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År 2012
• Vt 2012 var totalt 1399 studenter registrerade på 

programmet, ht 2012 var antalet 1168.
• Programmets påbörjade avveckling i kombination 

med ett nytt budget- och beställningssystem gjorde 
det viktigt att veta hur studenterna tänkte kring sin 
fortsatta studiegång

• Under ht 2012 ombads samtliga studenter på 
programmet att göra kursanmälan för alla kurser 
fram till examen

• Under året gjordes en omfattande översyn av 
samläsningsmöjligheter mellan 2001 års och 2011 
år lärarutbildningar. (nya inriktningsmöjligheter, f a 
mot förskolan) Det förhandlades även med 
institutionerna om vilka kurser som skulle ges. 

• Likaså gjordes modifieringar som krävdes för att 
förändringarna skulle överensstämma med 2001-
års examensordning, t ex anpassningar för VFU:n 
(våren 2013).



Våren 2013

Under våren 2013 togs beslut i SUV om övergångsregler för 
Lärarprogrammet:

• Inriktningar och specialisering/breddning ges enligt ordinarie 
studiegång sista gången 2013

• Specialisering/breddning kommer f r o m ht 2013 att läsas på de 
nya programmens kurser 

• Specialisering/fördjupning kommer fortsättningsvis att läsas 
enligt Lärarprogrammets ordinarie kurser då dessa ligger på 
avancerad nivå.

• PA3 & AOU3 inklusive examensarbete inom AUO kommer 
fortsättningsvis att läsas enligt Lärarprogrammets ordinarie 
kurser (



Studentantal Lärarprogrammet våren 2012-ht 2013
Program Vt 2012 Ht 2012 Vt 2013 Ht 2013

LÄRAN 
(Antagna Nrk, 
140p/180p, år 2001-
2006)

53 38 33 20

LARAN
(Antagna Nrk, 

210hp/270hp, år 2007 
& 2008)

152 65 52 34

L9FFF 
(Antagna Nrk, 210/240 
hp, år 2009 & 2010)

265 265 214 161

NBSK
Antagna Nrk ht 2010

37 37 37 23

LÄRAL 
(Antagna Link, 
140p/180p, år 2001-
2006)

72 71 45 32

LARAL  
(Antagna Link, 
210hp/270hp, år 2007 
& 2008)

236 176 76 66

L9GSE
Antagna Link,2009-
2010

110 91 87 79

L9GTI
Antagna Nrk & Link, 
210 hp/240hp, 2009 & 
2010

295
(N 104/ L 191)

274
(N 96/ L178)

223
(N 77/L 146)

169
(N 56/ L 113)

L9GYM 216 188 179 160



Vad gör vi just nu?

• Samläsningen med nya programmen har fungerat väl. Problem 
som uppdagats handlar f a om att Lärarprogrammets studenter 
känner sig lite bortglömda. Mer information till kursansvariga.

• Satsning på information till studenter om att programmet är under 
avveckling, att examensrätten går ut 30 juni 2018 och om vart man 
som student vänder sig för att slutföra sin utbildning. 

• Ett tilläggsdokument skrivs till Lärarprogrammets utbildningsplaner 
(2001-2010) där studenter ska kunna se när kurser i programmet 
slutat att gå, alternativt vad de ersatts med, och när. 



www.liu.se


