
KPU

Kompletterande pedagogisk
utbildning



Utbildningens utformning

• 90 hp – halvfart och distans

• Examina på grund- eller avancerad nivå

• ÅK 7-9 (1-3 ämnen)

• Gymnasieskolan (1-2 ämnen)

• 25 platser



Förkunskapskrav

• Självständigt arbete: grundläggande nivå 15 hp och 
avancerad nivå 30 hp (alt 2 x 15hp)

• Läst ämnena färdigt



Grundskolan åk 7-9

Möjliga som ensamt ämne eller i kombination med 
ytterligare ett eller två ämnen

Engelska 
Franska
Matematik
Spanska
Textilslöjd
Trä- och metallslöjd
Tyska



Möjliga i kombination med ytterligare ett eller två ämnen

Biologi
Fysik
Geografi
Kemi
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska som andraspråk
Teknik



Gymnasieskolan

Möjliga som ensamt ämne eller i kombination med ytterligare 
ett ämne

Engelska
Franska
Matematik
Spanska 
Svenska
Teknik
Tyska



Möjlig endast i kombination med ytterligare ett ämne

Biologi
Fysik
Geografi
Kemi
Naturkunskap
Samhällskunskap
Svenska som andraspåk
Pedagogik Nytt ämne från och med 2014



Utbildningens innehåll

• Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp

• Verksamhetsförlagd utbildning  30 hp

• Ämnesdidaktik



Utbildningsvetenskaplig kärna

Utveckling och lärande

Allmändidaktik

Bedömning och betygssättning

Skolans historia, organisation och villkor

Skolans värdegrund, grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Specialpedagogik

Utvärdering och utvecklingsarbete

Vetenskapsteori och forskningsmetodik



Pedagogisk idé

 Samspel teoretiska studier och verksamhetsförlagd 
utbildning

 Vetenskaplig och didaktisk progression



Utmaningar

 Ämnesdidaktiken 

 Fler ämnen 

 Utveckla en helfartsutbildning



Yrkeslärarprogrammet



Utbildningens utformning

• 90 hp halvfart distans

• Grundläggande nivå

• Samtliga yrkesämnen

• 45 platser



Förkunskaper

• Tillräckliga och kvalificerade kunskaper inom yrkesämnet



Utbildningens innehåll

• Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp

• Verksamhetsförlagd utbildning 30 hp (kan valideras)

• Yrkesdidaktik



Utbildningsvetenskaplig kärna

Utveckling och lärande

Allmändidaktik

Bedömning och betygssättning

Skolans historia, organisation och villkor

Skolans värdegrund, grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 
rättigheterna

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Specialpedagogik

Utvärdering och utvecklingsarbete

Vetenskapsteori och forskningsmetodik



Pedagogisk idé

Samspel teoretiska studier och fältuppgifter

Studier och handledning i mindre studiegupper



Utmaningar

 Bedömningen av yrkeskunskaperna

 Verksamhetsförlagd utbildning 

 Rekrytering direkt från branschen



Tack så mycket!

www.liu.se


