
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

• Uppsats: 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



Sökande och antagna  

• Cirka 300 sökande och 33 personer antogs och tackade ja till 
platsen

Många sökande obehöriga – orsaker:

• En del saknade examensarbete

• En del behöriga i endast ett ämnen



Antalet registrerade per     
antagningskull

Kull VT 2013
Kurs 1

VT 2013
Kurs 2

HT 2013
Kurs 1

HT 2013
Kurs 2

Ht 2012 22 22 21 15

HT 2013 19  18   



Studenternas utvärdering 

 Mer föreläsningar på nätet

 Inte så många träffar på campus

 Vissa studenter önskar helfartsutbildning

 Svårt att kombinera studier med arbete – individuell 
studieplanering



Genomförda utvecklingsarbeten

 Utveckling av det ämnesdidaktiska stråket i utbildningen

 Progressionen i VFU:N  och bedömningsformuläret VFU:n

 Fyra ny kursplaner har utvecklats under verksamhetsåret



Utmaningar och framtida     
utvecklingsarbete

 Ämnesdidaktiken -progressionen

 Fler ämnen – anta

 Rekrytering

 Utveckla en helfartsutbildning



Yrkeslärarprogrammet 90 hp



Utbildningens utformning

• 90 hp halvfart distans

• Grundläggande nivå

• Samtliga yrkesämnen

• 45 platser

• 36 antagna



Förkunskaper

• Tillräckliga och kvalificerade kunskaper inom yrkesämnet



Antalet registrerade per    
antagningskull

Kull VT 2013
Kurs 1

Vt 2013
Kurs 2

HT 2013
Kurs 1

Ht 2013
Kurs 2

Ht 2011 14 4 14

HT 2012 34 14 26

HT 2013 31 31



Studenternas utvärdering

 Behövs mer stöd i skrivandet under första året

 Önskar besök under VFU:n

 Studiebesök på olika skolor

 Betyg och bedömning mer utrymme

 Specialpedagogik mer utrymme



Genomförda utvecklingsarbeten

 Progressionen – UK

 Progressionen och bedömningen av VFU:n

 Internationalisering – stråket

 Kvalitetssäkra bedömningen av yrkesämnena



Utmaningar och framtida  
utvecklingsarbete

 Bedömningen av yrkeskunskaperna –nya ämnen

 Verksamhetsförlagd utbildning - kvalitetssäkring

 Rekrytering direkt från branschen

 Överenskommelse examensmål och kursmål



Tack så mycket!

www.liu.se


