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Nytt under året

• Ökat antal platser ht 2014 (total ökning 40 planerade platser 
för F-3 och 4 nya utbildningsplatser upp till 60 för 4-6)

• Första kullen F-3:or har haft VFU i övningsskolor (Linköping & 
Norrköping)

• Trösklar har tagits bort ur utbildningen efter UKÄ:s tillsyn

• Förkunskapskrav till utbildningens kurser har setts över 

• Utvärdering av termin 1 (UK 1-4) och 2 (för F-3: SO1, SO2 & 
SO vfu och för 4-6: SV & Sv vfu) 

har gjorts. 

*   En ämnesomfångsutredning har initierats



Antal planerade platser för F-3 
(överintag) 
• Ht 2013: 
• Linköping 65 studenter, Norrköping 45 

studenter

• Ht 2014: 
• Linköping 65+25 studenter, Norrköping 

45+15 studenter. Mycket god respons från 
inblandade institutioner 
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Planeringstal och antal registrerade F-3 studenter ht 
2014, Linköping och Norrköping (L/N)

L9GF3
KULL

Planeringstal
(L/N)

Antal registrerade
F-3, ht 2013 (L/N)

Antal registrerade
F-3, ht 2014 (L/N)

2011 110 (65/45) 68 (45/23) 61 (41/20)

2012 110 (65/45) 94 (53/41) 83 (47/36)

2013 110 (65/45) 106 (63/43) 84 (54/30)

2014 150 (90/60) - 129 (73/56)

Totalt 480 (275/195) 267 (161/107) 357 (215/142)
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• Antal studieuppehåll F-3, ht 2014

Kull Studieuppehåll 
Ht 2014 (L/N)

Studieavbrott 
Ht 2014 (L/N)

2011 11 (5/6) 35 (17/18)

2012 14 (9/5) 25 (16/9)

2013 8 (3/5) 27 (14/12)

2014 0 (0/0) 14 (11/3)



Planeringstal och antal registrerade 4-6 studenter ht 
2014, Linköping och Norrköping (L/N)

L9G46
KULL

Planeringstal 
(L/N) 

Registrerade
4-6
ht 2014 
(L/N)

2011 56 36

2012 56 50

2013 56 51

2014 60 65

Totalt 228 202
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Utvärderingar F-3

• UK 1-4. Gott samarbete mellan inblandade institutioner. Kurserna flyter 
på bra enligt utvärderingarna. Lärarledd undervisningstid ca 8 
tim/vecka

• SO 1, SO 2, SO vfu: Kurserna går bra enligt inblandade institutioner. 
Lärarledd undervisningstid ca 5-6 tim/vecka 

• Problem som lyfts är hur beställningarna av kurserna ska tolkas: Ska 
utpekade institutioner samarbeta eller bör de samarbeta ? Här finns 
det oenighet kring om var och en av de utpekade ska garanteras tid 
eller ej
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Utvärdering termin 2
Sv 4-6

• Samarbetet mellan IBL och IKK har fungerat väl sedan starten. 
Via ämnesmöten, ämnesråd etc planeras och utvärderas 
kursen och de delkursansvariga (så långt det är möjligt) tar del 
av varandras kursinnehåll. Kursen i Svenska har inför varje år 
reviderats avseende kursflöde och mål.  

• Ett genomsnittligt timutlägg är 6 timmar/vecka och student (tre 
tillfällen). De undervisningsformer som praktiseras i kursen är 
föreläsningar för stor grupp (ca: 50) samt seminarier i mindre 
grupp (ca: 25). För att spara tid/pengar har vissa 
delkursansvariga inte delat upp gruppen i två seminariegrupper, 
utan satsar i stället de sparade timmarna på redovisningar i 
mindre grupper (inom storgruppen) och workshop. Det kan då 
resultera i att det blir 8-10 timmar/student och vecka.
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Det som är problematiskt med SV-kursen är: 

• att studenterna har svårt att se den röda tråden 

• att kursen löper över sommaren till v 37

• att den kommer för? tidigt i utbildningen

• Eftersom denna kurs är den första ämneskursen och samtidigt 
den ämnesmässigt sett mest komplexa och sammansatta, och 
studenterna fortfarande är rätt ovana att läsa vid akademin har 
de svårt att navigera bland all information. De lägger mycket 
energi på att förstå och knäcka koder. Detta skapar frustration 
och fokus tas från studierna.
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• Uppföljning av utvärderingar av termin 2

• Utvärdering av terminerna 3 & 4 (vt & ht)

• Ämnesomfångsutredning F-3  –Ett beslutsunderlag angående 
omfördelning av kursmedel läggs i SUV  i början av 2015

• Graderade betyg i VFU

• Mer lärarledd undervising i kurs

På gång/utmaningar 2015  
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