
KPU 90 HP

Verksamhetsberättelse  2014-2015



Antagna och registrerade

Antagna Registrerade Platser

Hösten  2014 39 37 25

Hösten  2015 42 40 45

_____________________________________________

Totalt 81 77 70
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Antagna och registrerade  åk 7-9 och gymnasiet
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Åk 7-9
Höstterminen 2014 14

Höstterminen 2015 17

Totalt 31

Gymnasiet
Höstterminen 2014 23

Höstterminen 2015      23

Totalt 46



Ämnen

2016-03-03 4

De flesta personer som påbörjade utbildningen  hade något/några av 
följande ämnen:

• Ma, fysik, kemi, biologi, teknik, naturkunskap

• Moderna språk (engelska, tyska, franska, spanska)

Ett mindre antal personer påbörjade utbildningen i följande ämnen:

• Svenska och svenska som andraspråk

• Samhällskunskap och religion (åk 7-9)

• Slöjd

Inga personer påbörjade utbildningen i följande ämnen: 

• Pedagogik och sociologi



Sammanfattning antagning
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• En majoritet av de som är antagna till gymnasiet är antagna i ett ämne

• Få antagna i tre ämnen i åk 7-9

• En  del av de som antogs i ett ämne har påbörjade studier i ytterligare  
ett ämne

• Samtliga behöriga sökande har antagits

• Många sökande är inte behöriga

• Orsaker till att sökande inte är behöriga: saknar uppsats, saknar 
tillräckligt antal poäng, saknar bredd i ämnet, saknar djup i ämnet



Antalet examen kull 2012
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Antalet som tagit examen 12 (50%)

Pågående studier 5  (22,5%)

Avbrott 5  (22,5%)

Totalt antagna och registrerade 22



KURT - betyg
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2014 2015
9KP203 (UK) 4 4,2

9KP101 (UK) 4,3 3,33

9KP203 (VFU) 4,33 5

9KP304 (UK) 4,25 4,33

9KPA05 (UK) 4,2 3,33

9KPA06 (VFU) 4,75 5

9KPA07 (UK) 3,5 5

9KPA08 (UK) 4 3,9

9KPA09 (UK) 5 4,33

9KPA10 (VFU) - 4

9KPA11 (VFU) 3 5

9KPA12 (UK) 4 4



Utmaningar
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• Ökat antal förhandsbedömningar – tidskrävande 

• Kostsamt antagningsarbete

• Studenterna som inte kan tas in efterfrågar fler kompletteringskurser

• Studenterna som söker halvfartsutbildningen arbetar ofta parallellt –
svårt att kombinera arbete med studier. Helfartsutbildning efterfrågas.

• Resurskrävande med ämnesdidaktik i varje kurs

• Avnämarna efterfrågar antagning i fler ämnen till exempel 
företagsekonomi och ”vissa ämnen”

• Kontakten med VFU-skolorna utanför våra ordinarie områden 



Utvecklingsarbete 2014-2105
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• Utveckling av en helfartsutbildning KPU. Utbildningen startar 
vårterminen 2016

• Genomgång av kursplanerna  i förhållande till examensmålen

• Progressionen i utbildningen

• Marknadsföring av programmet och då speciellt naturvetenskapliga 
ämnen och matematik 

• Kvalitetssäkring - bedömning VFU

• Utveckla rutiner för förhandsbedömningar



www.liu.se

Ingrid Olsson
Ingrid.olsson@liu.se
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