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  Telefax:  

 E-post:  
 

 
Martin Bergqvist  
Utbildningsledare med inriktning mot 
lärarutbildning 

 

  
  
  

Beslut om struktur för Ämneslärarprogrammet  

Områdesnämnden för humanvetenskap beslutar att nedanstående programstruktur ska gälla 
för Ämneslärarprogrammet inom Humanvetenskapliga området. Beslutet ska börja gälla 
tidigast HT 17 och senast HT 18.  

Områdesnämnden för humanvetenskap beslutar vidare att geografiämnet, om möjligt, ska ges 
viss prioritet i antagningen till områdets Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med 
anledning av att ämnet med nuvarande antagning inte kan ges inom långa 
Ämneslärarprogrammet. 

  

 

 

 

   Alternativ A 

Termin 1   Ämne 1 (1-30) 

Termin 2   Ämne 1 (31-60) 

Termin 3   UVK 1 (Skolan i samhället) och VFU 

Termin 4   Ämne 2 (1-30) 

Termin 5   Ämne 2 (31-60) 

Termin 6   UVK 2 (Eleven i skolan) och VFU  

Termin 7   Ämne 2 inklusive självständigt arbete GN (61-90) 

Termin 8   Ämne 1 (61-90) 

Termin 9   UVK 3 (Undervisning och utveckling) och VFU  

Termin 10   Ämne 1 inklusive självständigt arbete AN (91-120) 
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Stockholms universitet Besöksadress: Telefon:  

Telefax: 

E-post:  

Martin Bergqvist 

Utbildningsledare med inriktning mot 

lärarutbildning 

Förslag till struktur på Ämneslärarprogrammet 

Sammanfattning: 

Beredningen för lärarutbildning (BULA) förordar inte en struktur som motsvarar 

Naturvetenskapliga områdets struktur (ofta benämnd 3+2). Istället betonas att 

Humanvetenskapliga området har Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för att möta 

den målgrupp som redan har tillräckliga förkunskaper i ett ämne och de som önskar läsa 

ämnet innan de riktar in sig mot en profession. Det innebär att Stockholms universitet erbjuder 

flera vägar in till ämneslärarprofessionen. Ställningstagandet grundar sig i den workshop som 

genomförts under våren 2016.   

Fokus i det fortsatta arbetet har därför varit att lämna förslag på en lämplig struktur som 

bygger på en växelvis integration av studier i ämnet, utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 

och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).  

Arbetet har karaktäriserats av att det finns ett stort antal intressenter med skilda perspektiv på 

vad som är en optimal struktur. Sammantaget är 20 institutioner involverade i det långa 

ämneslärarprogrammet vid Humanvetenskapliga området. De olika ämnena inom programmet 

ges dessutom under särskilda och skilda förutsättningar. I ett par ämnen, t.ex. religion och 

historia, har institutionerna valt att inkludera uppsatsskrivande i programmet utöver vad som 

krävs av högskoleförordningen för Ämneslärarexamen. En annan institution har valt att enbart 

anta studenter en gång per år. Sådana ställningstaganden innebär utmanande ramar för arbetet 

med gemensam programstruktur som ska fungera för 20 institutioner.  

Arbetsgruppen anser sig dock ha arbetat fram två likartade alternativ till lämplig struktur som 

inte innebär omvälvande förändringar av befintlig struktur. Arbetsgruppen och BULA har så 

långt det varit möjligt försökt att ta hänsyn till de invändningar som framförts. Förslaget 

innebär därmed begränsade konsekvenser för systemet i sin helhet. De är snarare att betrakta 

som om en mindre revidering av befintlig programstruktur och kan ställas mot det avbräck i 

åtagande en övergång till 3+2 skulle innebära för vissa institutioner. Arbetsgruppen anser 

dock att dessa relativt sett begränsade förändringar medför avsevärda förbättringar jämfört 

med nuvarande studiegång, särskilt förbättrad integration mellan ämnes- och ämnesdidaktiska 

kunskaper och VFU. Fördelarna bedöms uppväga svårigheterna med att bedriva parallella 

programstrukturer.  
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Frågan om att välja mellan två alternativ kvarstår emellertid. Arbetsgruppen förordar 

Alternativ A ur kvalitetshänseende. Det innebär emellertid att nuvarande upplägg av ämnet 

geografi med enbart höstintag inte kan ges inom långa ämneslärarprogrammet. Förordandet av 

alternativ A måste alltså ställas mot konsekvenserna av att ämnet geografi givet nuvarande 

antagning enbart kan ges som Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).   

Introduktion 

Bakgrund 

I dagsläget kan en student vid Stockholms universitet bli ämneslärare i humanvetenskapliga 

ämnen på två skilda sätt. De studenter som inte har förkunskaper i ett eller flera akademiska 

ämnen kan läsa Ämneslärarprogrammet om cirka 300 högskolepoäng för att bli lärare i 

årskurs 7-9 eller gymnasieskolan. Inom ramen för programmet läser studenterna växelvis sina 

ämnesstudier, kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU). Programmet brukar benämnas det ”långa ämneslärarprogrammet”.  

Därutöver finns möjlighet för studenter som sedan tidigare har tillräckliga ämneskunskaper att 

läsa en betydligt kortare utbildning för att bli ämneslärare - Kompletterande pedagogisk 

utbildning (KPU) om 90 högskolepoäng. 

Hösten 2015 identifierades ett behov av att göra en översyn av strukturen på 

Humanvetenskapliga områdets långa ämneslärarprogram. Bakgrunden var mångfasetterad; 

studentkritik mot nuvarande studiegång, en departementspromemoria om en framtida 

förändrad och mer flexibel ämneslärarutbildning, internt arbete kring den 

utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och det faktum att Naturvetenskapliga området har en 

annan struktur på sin del av ämneslärarprogrammet.  

Beredningen för lärarutbildning (BULA) fick därför i uppdrag av Områdesnämnden för 

humanvetenskap att utreda hur områdets ämneslärarprogram strukturellt bör utformas, 

överväga tänkbara alternativ samt lämna konkreta förslag på hur ämneslärarprogrammet ska 

vara utformat framöver (se bilaga 6, direktiv).  

För att utreda frågan tillsatte BULA en intern arbetsgrupp bestående av representanter från 

ämnesdidaktiska institutioner (sedan våren 2016 tillika programrådsansvariga), 

utbildningsledare inom Humanvetenskapliga området samt studentrepresentant från 

Stockholms universitets studentkår (se bilaga 1).  

Arbetsgruppens arbetsmetoder och hänsynstaganden 

Arbetsgruppen har försökt försäkra sig om att en ny struktur på Ämneslärarprogrammet är 

förankrad i verksamheten. Sammantaget är 20 institutioner involverade i det långa 

ämneslärarprogrammet vid Humanvetenskapliga området, varav ett stort antal är ansvariga för 

kurser inom ramen för programmet. De institutioner som är kursansvariga för ämneskurser, 

VFU och de nya UVK-kurserna är nu representerade i programråd (se bilaga 4).  
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Våren 2016 genomfördes en halvdags workshop med representation från flertalet involverade 

institutioner och med olika nyckelfunktioner representerade. Avsikten med workshopen var 

att få alla involverade institutioners, studenters och nyckelfunktioners perspektiv på en 

framtida struktur för Ämneslärarprogrammet.  

Det övergripande syftet var att inventera för- och nackdelar med olika alternativa sätt att 

strukturera Ämneslärarprogrammet. Inför workshopen hade arbetsgruppen tagit fram tre 

alternativa strukturer: en som i hög grad påminde om det Naturvetenskapliga områdets 

struktur (ofta benämnd 3+2), en med en mycket hög grad av varvning av ämnen och 

UVK/VFU och en tredje där ämnen läses relativt sammanhållet men med en varvning av 

ämne och UVK/VFU.  

Under och efter workshopen fick deltagare men också berörda institutioner möjlighet att 

prioritera de olika förslagen, presentera egna förslag samt tydliggöra sina argument för och 

emot olika sorters strukturer. Ett flertal institutioner lämnade in förslag på egna strukturer 

efter workshopen. Underlaget från workshopen har utgjort ett mycket viktigt material för 

arbetsgruppens vidare arbete.  

Därefter har också beslut fattats som påverkar lämpligheten i olika strukturer. Särskilt gäller 

det områdesnämndens Beslut att införa programråd för Humanvetenskapliga områdets 

lärarutbildningar och skapa större sammanhängande kurser inom den 

utbildningsvetenskapliga kärnan.1 Beslutet innebär att den utbildningsvetenskapliga kärnan 

(UVK) organiseras i tre större kurser som inom Ämneslärarprogrammet bör vara placerade i 

anslutning till den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Utifrån de argument som 

framförts som centrala vid workshopen blir vissa strukturer därför mindre lämpliga.  

Arbetsgruppen har också tagit hänsyn till de förslag som framförts i En mer flexibel 

ämneslärarutbildning och den information Stockholms universitet har fått om vad som kan 

förväntas i form av beslut baserade på promemorian.2  

Arbetsgruppen har inhämtat synpunkter på tidigare förslag från områdets två nyinrättade 

programråd för Ämneslärarprogrammet. Beredningen för lärarutbildning (BULA) behandlade 

därefter dessa förslag och inkomna synpunkter den 25 oktober 2016, och därefter har 

arbetsgruppen gjort justeringar av strukturen utifrån inkomna synpunkter.  

Ambitionen är att områdesnämnden efter diskussion vid sitt möte den 8 december ska kunna 

fatta beslut om ny struktur vid sitt möte den 25 januari 2017.   
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Viktiga dimensioner för att välja struktur på Ämneslärarprogrammet 

Utgångspunkten har varit att varje sätt att strukturera programmet har sina respektive för- och 

nackdelar. Arbetsgruppen har därför diskuterat utifrån vilka perspektiv eller dimensioner en 

värdering av strukturen ska göras. Inför workshopen och sitt fortsatta arbete har arbetsgruppen 

förhållit sig till ett antal dimensioner som är relevanta för valet av struktur: 

 Organisation, samordning och logistik: i vilken mån strukturen är genomförbar ur ett

organisatoriskt och logistiskt perspektiv,

 Professionsanknytning: när och i vilken grad programmet ger möjlighet att knyta an

till professionen som ämneslärare i årskurs 7-9 eller gymnasieskolan,

 Progression: i vilken mån programmet karaktäriseras av en övergripande progression,

progression inom ämnes- och ämnesdidaktiska studier, samt progression inom UVK

och VFU,

 Universitetsförlagda studier och VFU: i vilken mån programmet erbjuder studenter

möjlighet att optimalt nyttja VFU genom att utveckla önskvärt ämnesdjup innan VFU

och/eller genom möjligheter till omhändertagande av erfarenheter från VFU,

 Lärarstudentidentitet: i vilken mån studenter ges möjlighet att utveckla en

lärarstudentidentitet genom att de t.ex. upplever att de går ett sammanhållet

lärarprogram,

 Ämnesidentitet: i vilken mån studenter ges möjlighet att utveckla en tydlig

ämnesidentitet genom att de t.ex. upplever att de är knutna till ett särskilt ämnes eller

vetenskapliga disciplins praktikgemenskap

 Studentgruppers sammansättning: i vilken mån strukturen leder till heterogena eller

homogena studentgrupper (t.ex. kan en students första undervisningsämne vara en

annan students andra undervisningsämne varför olika heterogena studentgrupper

bildas, se nuvarande studiegång termin 6)

I sin bedömning av olika strukturer har arbetsgruppen därefter vägt in de synpunkter och 

dimensioner som framfördes vid workshopen och senare från programråden. Ytterligare en 

punkter kan kommenteras som del av arbetsgruppens överväganden: 

 En mer flexibel ämneslärarutbildning: De diskussioner som förts i olika sammanhang

kring promemorian bekräftar att förslagen kan bli att minsta poängkrav i utbildningen

blir på 60 högskolepoäng och att ämneskombinationerna luckras upp. Om så blir fallet

kommer den nya strukturen att fungera väl även för inriktning mot 7-9.
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Alternativ som diskuterades vid workshopen mars 2016 

Arbetsgruppen valde tidigt att ta sig an frågan om struktur på Ämneslärarprogrammet brett 

och inte förorda ett sätt att strukturera programmet. Snarare var utgångspunkten att öppet 

försöka värdera för- och nackdelar med skilda sätt att strukturera programmet.  

 

Tre skilda förslag på alternativa sätt att strukturera programmet skisserades därför inför 

workshopen. Förslagen var inte tänkta betraktas som fullständigt färdiga alternativ redo att 

implementeras. Snarare skulle de ses som försök att synliggöra principiellt skilda sätt att 

strukturera programmet och ett underlag för diskussion.  

 

En utgångspunkt var att ett ämneslärarprogram kan struktureras olika med avseende på 

relationen mellan ämne, utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU). Inom Humanvetenskapliga områdets Kompletterande pedagogiska 

utbildning (KPU) läser studenterna sina ämnen i sin helhet först och därefter det som ger dem 

kompetens för att arbeta i lärarprofessionen, UVK och VFU. Även inom ramen för det 

Naturvetenskapliga områdets långa ämneslärarprogram läser studenterna merparten av sina 

ämnesstudier innan de läser UVK och VFU.  

En del av arbetsgruppens uppdrag var att förhålla sig till den struktur som fanns inom 

Naturvetenskapliga området. Ett av de alternativ som fanns med i underlaget till workshopen 

benämndes ”UVK efter fullgjorda ämnesstudier, 3 +2” och påminde om Naturvetenskapliga 

områdets ämneslärarprogram. Studenterna läser inledningsvis sina undervisningsämnen 

samlat för att därefter läsa tre terminer UVK inklusive VFU. Programmet avslutas med ett 

självständigt arbete. Skillnaden mot dagens Kompletterande pedagogiska utbildning (KPU) är 

att studenterna går en lärarutbildning från början och att viss ämnesdidaktik skulle kunna ingå 

redan under ämnesterminerna (se alternativ 1 i bilaga 2). 

Arbetsgruppens andra alternativ karaktäriserades av en hög grad av varvning mellan 

undervisningsämnena och UVK. Arbetsgruppens tredje alternativ skiljde sig tydligt från de 

övriga alternativen genom att studenterna inleder sina studier med att läsa en termin UVK 

samt att de tidigt skulle få kontakt med skolverksamheten genom en inledande VFU.  

 

Ett medskick från arbetsgruppens workshop var att det är viktigt är att utbildningens olika 

delar, d.v.s. den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), den verksamhetsförlagda 

utbildningen (VFU) och ämnesstudierna varvas och integreras. Stockholms universitet 

erbjuder också Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för de studenter som har rätt 

förkunskaper i ämnena alternativt önskar läsa ämnena innan de läser VFU och UVK. Det är 

möjligt att från lärosätets sida ännu tydligare marknadsföra denna möjlighet.  

Det fortsatta arbetet fokuserade därför på strukturer som innebär en relativt hög grad av 

varvning av universitetsförlagda studier och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).  



 
 6(17) 

Förslag som diskuterats i programråden och Beredningen för lärarutbildning (BULA)  

När förslag på ny struktur i oktober skickades till programråden för synpunkter förordade 

arbetsgruppen alternativ 1a (se bilaga 3). Det var ett alternativ som ett flertal institutioner 

ställt sig bakom i samband med workshopen.  

De båda områdesnämnderna hade vid det laget också fattat beslut om tre större 

sammanhängande kurser inom UVK. Inom Ämneslärarprogrammet har det setts som önskvärt 

att hålla samman terminer av ämnesstudier respektive UVK/VFU i block om 30 

högskolepoäng. Det innebär att om UVK placeras första terminen kommer även VFU-

perioden att infalla samma termin. Studenterna har väldigt tydligt uttryckt att de är måna om 

att kunna optimera sina VFU-perioder i relation till annat stoff i programmet, vilket innebär 

att de ska ha både tillräckligt ämnesdjup före VFU och möjlighet att omhänderta erfarenheter 

efter VFU. En längre VFU-period första terminen i programmet, helt utan ämneskunskaper, 

anses inte bli givande för studenterna. Alternativ som diskuterats under workshopen där UVK 

(och därmed VFU) legat som första termin i utbildningen har därför exkluderats. Ett av de 

förslag som innehöll en sådan termin påminde dock starkt om 1a vilket talade starkt för 

alternativet.  

Det fanns emellertid ett problem med Alternativ 1a. Institutionen för naturgeografi och 

Kulturgeografiska institutionen som tillsammans ger ämnet geografi har valt att enbart ha 

antagning en gång per år.3 Det innebär att ämnet inte kan läsas inom ramen för alternativ 1a.  

Det har varit ett dilemma för arbetsgruppen att hitta en lämplig programstruktur som alla 

intressenter kan stödja, samtidigt som strukturen ska fungera under sådana särskilda 

förutsättningar. Av det skälet har arbetsgruppen haft en löpande dialog med representanter för 

geografiämnet. I det förslag som lämnades till programråden ingick också därför alternativ 1b 

som innebar en revidering av 1a för att strukturen skulle fungera för geografiämnet. Vidare 

fanns ett alternativ 2 inlämnat av de båda institutioner som ger geografi inom ramen för 

Ämneslärarprogrammet.  

Programrådet för språkämnena ställde sig enhälligt bakom alternativ 1a. Programrådet för 

humaniora och samhälle å andra sidan menade att 1a inte var godtagbart och invände bland 

annat att: 

 förslaget skulle innebära att historie- och religionsstudenterna med nuvarande innehåll 

i ämneskurserna kommer att behöva skriva självständigt arbete tre terminer i rad 

(termin 7, 8 och 9)  

                                                      

 
3 Förslag att lärarutbildningarnas studiegångar anpassas till geografiprogrammets kvarvarande 

höstintag. Dnr SU 463-0095-15. 
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 en del av kurs i Undervisning och utveckling (UVK III) ligger efter samtliga 

självständiga arbeten. Flertalet representanter i programrådet hade svårt att första 

nyttan med denna kurs om den inte ligger tidigare i utbildningen. 

De institutioner som representerar geografiämnet betonade att alternativ 2 är det lämpligaste.  

BULA diskuterade möjliga lösningar utifrån de invändningar som framförts av programmets 

involverade institutioner. BULA ansåg att frågan – med ett underlag från arbetsgruppen som 

behandlar framförda invändningar, programrådens perspektiv samt möjliga 

handlingsalternativ – ska gå vidare till områdesnämnden för diskussion.  

Programrådet för Ämneslärarprogrammet språk hade enhälligt ställt sig bakom alternativ 1a 

(se alternativ 1a i bilaga 3). Medskicket till arbetsgruppen från BULA var att söka 

handlingsalternativ som behåller grundtankarna i alternativ 1a men som tar hänsyn till 

invändningar från de institutioner som representerar ämnena religion och historia.  

Förslag till beslut: Två tänkbara alternativ – A och B 

Arbetsgruppen har tagit hänsyn till de framförda synpunkterna och överväger nu två 

alternativ: A och B (se tabell).  

Arbetsgruppen betraktar alternativ A som det lämpligaste alternativet ur kvalitetshänseende, 

med utgångspunkt i de underlag som inkom vid workshopen och de argument som därefter 

framförts i programråden. Det ligger närmast det förslag som språkämnena ställt sig bakom, 

samtidigt som det tar hänsyn till flera av de synpunkter som framförts mot alternativ 1a i 

programrådet för humaniora och samhälle. Argument för alternativ A presenteras nedan.  

Institutionen för naturgeografi och Kulturgeografiska institutionen som tillsammans ger ämnet 

geografi har valt att enbart ha antagning en gång per år.4 Det innebär dessvärre att ämnet med 

detta upplägg för antagning inte kan läsas inom ramen för alternativ A. Det förslag som 

framförts av Institutionen för naturgeografi och Kulturgeografiska institutionen har dock inte 

fått något starkt stöd i programråden och inget stöd i Beredningen för lärarutbildning (BULA).  

Det har också framförts från andra institutioner att de inte getts motsvarande möjlighet att i 

detta sena skede föra fram sina egna alternativ på strukturer. Därför kvarstår att ta ställning till 

om en struktur ska väljas där geografi inte kan ingå eller om det finns anledning att välja 

alternativ - B så att geografiämnet fortsatt kan erbjudas inom ramen för långa 

ämneslärarprogrammet.  

                                                      

 
4 Förslag att lärarutbildningarnas studiegångar anpassas till geografiprogrammets kvarvarande 

höstintag. Dnr SU 463-0095-15. 
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Valet står således mellan Alternativ A som innebär att geografiämnet med nuvarande upplägg 

enbart kan ges som Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) eller Alternativ B som 

skapar möjligheter för geografiämnet att ingå i det långa ämneslärarprogrammet som ämne 1.  

Alternativen skulle innebära en förbättring i relation till nuvarande studiegång 

Att arbeta med flera parallella programstrukturer kan innebära merarbete och administrativ 

belastning för de inblandade institutionerna. En omfattande förändring av programstrukturen 

skulle kunna leda till betydande konsekvenser, t.ex. att vissa institutioner blir utan åtaganden 

under längre perioder och får problem att behålla personal och kompetens.  

Arbetsgruppens båda förslag innebär emellertid mindre förändringar av programstrukturen 

som inte uppskattas leda till långa perioder av uteblivna åtaganden för enskilda institutioner, 

men som förväntas kunna förbättra studenternas lärande.  

Övergripande integration mellan universitetsförlagda studier och VFU. Den föreslagna 

strukturen, med en hög grad av varvning, skapar förutsättningar för en ökad integration mellan 

utbildningens olika delar och möjliggör att en röd tråd skapas genom utbildningen med en 

tydlig progression. Den höga graden av varvning tillgodoser också studenternas uttalade 

önskan om att ämnesdidaktik, VFU och ämnesstudier ska avlösa varandra så att inte något av 

det studeras isolerat i början eller slutet av utbildningen. 

Integration mellan ämnen och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Bakom 

översynen av den befintliga strukturen fanns en tydlig kritik från studenterna som tog sikte på 

hur studiegången påverkade kvaliteten i utbildningen. Särskilt lyftes det fram att studenterna i 

nuvarande struktur väldigt sent får möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i båda 

sina ämnen (termin 9), och att tre år förflyter från det att studenterna läser tredje terminen i sitt 

förstaämne till det att studenterna skriver ett avslutande självständigt arbete i ämnet (se tabell 

1, nuvarande studiegång). Det är viktiga invändningar mot den nuvarande studiegången.  

Arbetsgruppen anser att den föreslagna strukturen skapar särskilt goda förutsättningar för 

integration mellan studier i ämnet och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). I den 

befintliga studiegången läser studenterna en termin i sitt förstaämne innan de har 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I den nya föreslagna strukturen läser de två terminer 

innan de har VFU. Studenterna får därmed djupare ämneskunskaper innan de genomför sin 

första VFU vilket förbättrar förutsättningarna för dem att utnyttja praktiken och dra värdefulla 

lärdomar. Samtidigt infaller den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) tillräckligt tidigt i 

utbildningen för att studenten ska kunna uppleva att programmet har en tydlig 

professionsanknytning. Det är således möjligt att förvänta sig en kvalitetshöjning av den första 

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU 1).   
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Tabell. Förslag till beslut. Illustration av nuvarande studiegång samt alternativa 

programstrukturer A och B. Ämne 1 och Ämne 2 är exemplifierat med Svenska respektive 

Historia.  

 

  

  

 Nuvarande 

studiegång 

  Alternativ A, 

exklusive geografi 

Alternativ B, 

inklusive geografi 

Termin 1 Svenska (1-30)   Svenska (1-30) Svenska (1-30) 

Termin 2 Skolan i samhället 

UVK 1 och VFU  

  Svenska (31-60) Svenska (31-60) 

Termin 3 Svenska (31-60)   Skolan i samhället 

UVK 1 och VFU  

Skolan i samhället 

UVK 1 och VFU  

Termin 4 Svenska (61-90)   Historia (1-30) Historia (1-30) 

Termin 5 Eleven i skolan 

UVK 2 och VFU  

  Historia (31-60) Historia (31-60) 

Termin 6 Historia (1-30)   Eleven i skolan      

UVK 2 och VFU  

Eleven i skolan     

UVK 2 och VFU  

Termin 7 Historia (31-60)   Historia inklusive 

självständigt arbete 

GN (61-90) 

Svenska (61-90) 

Termin 8 Historia inklusive 

självständigt 

arbete GN (61-90) 

  Svenska (61-90) Historia inklusive 

självständigt arbete 

GN (61-90) 

Termin 9 Undervisning och 

utveckling       

UVK 3 och VFU  

  Undervisning och 

utveckling             

UVK 3 och VFU 

Undervisning och 

utveckling             

UVK 3 och VFU  

Termin 10 Svenska inklusive 

självständigt 

arbete AN (91-

120) 

  Svenska inklusive 

självständigt arbete 

AN (91-120) 

Svenska inklusive 

självständigt arbete 

AN (91-120) 
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Den nya föreslagna strukturen innebär också, i jämförelse med den nuvarande, att den 

verksamhetsförlagda utbildningen fördelas jämnare mellan ämne 1 och ämne 2. Studenterna 

har tydligt uttryckt att de vill ha VFU i båda sina ämnen så tidigt som möjligt. Den föreslagna 

varvningen innebär att studenterna inför sina två första VFU-perioder får tillräckligt djup i 

båda sina ämnen genom att de läst 60 högskolepoäng i varje ämne, samtidigt som de relativt 

tidigt i utbildningen får möjlighet att genomföra VFU i båda ämnena.  

När studenterna genomför sin tredje och sista VFU-period har de 90 högskolepoäng i båda 

sina ämnen, d.v.s. totalt 180 högskolepoäng ämnesstudier. För ämne 1 kan den sista VFU-

perioden dessutom kopplas både till de föregående ämnesstudierna och till det kommande 

självständiga arbetet. Här skapas således möjligheter att integrera ämnesstudier och VFU inför 

det avslutande självständiga arbetet.  

Även ur ett avnämarperspektiv kan den föreslagna strukturen innebära förbättringar. Från 

kommuner och huvudmän har det framförts att studenterna behöver öva på att undervisa och 

planera undervisning i båda sina ämnen tidigare än under den sista VFU-perioden. I och med 

att studenterna har djupare ämneskunskaper inför den första VFU-perioden kan strukturen 

även underlätta för kommuner och VFU-handledare.  

Mer sammanhållna ämnesstudier ger en bättre progression i ämnena än med dagens struktur. 

En struktur med två terminers ämnesstudier i följd innebär en mindre splittring än idag i och 

med att studenterna läser på en och samma institution under ett år. Strukturen underlättar även 

planeringen för ämnesinstitutionerna.  

Ämnet geografi om valet faller på alternativ A 

Institutionen för naturgeografi och Kulturgeografiska institutionen som tillsammans ger ämnet 

geografi har valt att enbart ha antagning en gång per år.5 Det begränsar möjligheterna att 

utforma långa ämneslärarprogrammets struktur.  

Det skulle vara ett alternativ att i högre utsträckning än idag erbjuda ämnet geografi som 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Det skulle innebära att studenter som siktar på 

att bli lärare i geografi kan läsa geografi först och därefter söka KPU. Stockholms universitet 

erbjuder dock i dagsläget flertalet ämnen både i långa Ämneslärarprogrammet och som 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). De ämnen som enbart ges inom ramen för 

KPU vid Stockholms universitet är Italienska, Psykologi och Företagsekonomi.  

Höstterminen 2016 antogs fem studenter till en inriktning i långa ämneslärarprogrammet som 

innehåller ämnet geografi (se bilaga 5). I de beslutade planeringstalen för vårterminen 2017 

framgår att antalet platser i geografi är satt till 29 studenter. Samtliga studenter kommer 

                                                      

 
5 Förslag att lärarutbildningarnas studiegångar anpassas till geografiprogrammets kvarvarande 

höstintag. Dnr SU 463-0095-15. 
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sannolikt inte vara kvar när det är dags att läsa ämnet. Ämnet geografi i skolan är relativt litet 

i omfattning, och efterfrågan på geografilärare står i proportion till detta. Inom ramen för KPU 

antogs nästan 70 studenter höstterminen 2016. Det skulle vara möjligt att avsätta ett visst antal 

platser för ämnet geografi.   
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Bilaga 1. Arbetsgruppens sammansättning 

 Anna Chryssafis, Institutionen för språkdidaktik (ISD), ordförande programråd 

Ämneslärarprogrammet, ämnesområde språk 

 Per Fransson, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik (HSD), ordförande programråd Ämneslärarprogrammet, ämnesområde 

humaniora och samhälle 

 Martin Bergqvist, Områdeskansliet för humanvetenskap, utbildningsledare med 

inriktning lärarutbildningar vid  

 Mårten Michanek, Stockholms universitets studentkår under hösten 2015- våren 2016 

 Jessica Liander, Stockholms universitets studentkår under hösten 2016 
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Bilaga 2. Förslag på strukturer som utgjorde underlag för en första workshop om 

Ämneslärarprogrammets struktur, mars 2016.  

 

  

  Nuvarande 

studiegång 

Arbetsgruppens framtagna alternativ 

    Alternativ 1  Alternativ 2  Alternativ 3 

Termin 1  Ämne 1 (1-30)  Ämne 1 (1-30)  Ämne 1 (1-30)  UVK 1 och VFU 

Termin 2  UVK 1 och VFU  Ämne 1 (31-60)  Ämne 2 (1-30)  Ämne 1 (1-30) 

Termin 3  Ämne 1 (31-60)  Ämne 1 (61-90)  UVK 1 och VFU  Ämne 1 (31-60) 

Termin 4  Ämne 1 (61-90)  Ämne 2 (1-30)  Ämne 1 (31-60)  Ämne 2 (1-30) 

Termin 5  UVK 2 och VFU  Ämne 2 (31-60)  Ämne 2 (31-60)  Ämne 2 (31-60) 

Termin 6  Ämne 2 (1-30)  Ämne 2 inklusive 

självständigt arbete 

GN (61-90) 

 UVK 2 och VFU  UVK 2 och VFU 

Termin 7  Ämne 2 (31-60)  UVK 1 och VFU  Ämne 1 (61-90)  Ämne 1 (61-90) 

Termin 8  Ämne 2 inklusive 

självständigt arbete 

GN (61-90) 

 UVK 2 och VFU  Ämne 2 inklusive 

självständigt 

arbete GN (61-90) 

 Ämne 2 inklusive 

självständigt arbete GN 

(61-90) 

Termin 9  UVK 3 och VFU  UVK 3 och VFU  UVK 3 och VFU  UVK 3 och VFU 

Termin 10  Ämne 1 inklusive 

självständigt arbete 

AN (91-120) 

 Ämne 1 inklusive 

självständigt arbete 

AN (91-120) 

 Ämne 1 inklusive 

självständigt 

arbete AN (91-

120) 

 Ämne 1 inklusive 

självständigt arbete AN 

(91-120) 
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Bilaga 3. Förslag på strukturer som delades för synpunkter i programråden i oktober 2016 

Ämneslärarprogrammets struktur.  

 

  

 Nuvarande studiegång  Alternativ 1 a) Alternativ 1 b) Alternativ 2 

Termin 1 Ämne 1 (1-30)  Ämne 1 (1-30) Ämne 1 (1-30) Ämne 1 (1-30) 

Termin 2 UVK 1 och VFU  Ämne 1 (31-60) Ämne 1 (31-60) Ämne 1 (31-60) 

Termin 3 Ämne 1 (31-60)  UVK 1 och VFU UVK 1 och VFU Ämne 1 (61-90) 

Termin 4 Ämne 1 (61-90)  Ämne 2 (1-30) Ämne 2 (1-30) UVK 1 och VFU 

Termin 5 UVK 2 och VFU  Ämne 2 (31-60) Ämne 2 (31-60) Ämne 2 (1-30) 

Termin 6 Ämne 2 (1-30)  UVK 2 och VFU UVK 2 och VFU Ämne 2 (31-60) 

Termin 7 Ämne 2 (31-60)  Ämne 2 inkl 

självständigt arbete 

GN (61-90) 

Ämne 1 (61-90) Ämne 2 inklusive 

självständigt arbete 

GN (61-90) 

Termin 8 Ämne 2 inklusive 

självständigt arbete 

GN (61-90) 

 Ämne 1 (61-90) Ämne 2 inkl 

självständigt arbete 

GN (61-90) 

UVK 2 och VFU 

Termin 9 UVK 3 och VFU  Ämne 1 inkl 

självständigt arbete 

AN (91-120 

Ämne 1 inkl 

självständigt arbete 

AN (91-120 

UVK 3 och VFU 

Termin 10 Ämne 1 inklusive 

självständigt arbete 

AN (91-120) 

 UVK 3 och VFU UVK 3 och VFU Ämne 1 inklusive 

självständigt arbete 

AN (91-120) 
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Bilaga 4. Institutioner som är involverade i Ämneslärarprogrammet vid HV-området, och 

deras plats i programråd. De institutioner som har två punkter i tabellen ger två ämnen inom 

Ämneslärarprogrammet.  

 

Institution Kursansvarig institution med 

plats i programråd för  

Kursgivande 

institution: 

 språk: humaniora 

och 

samhälle: 

 

Institutionen för de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)  
   

Institutionen för naturgeografi (NV-området)    

Kulturgeografiska institutionen    

Institutionen för etnologi, religionshistoria och 

genusvetenskap,  
   

Statsvetenskapliga institutionen    

Sociologiska institutionen    

Nationalekonomiska institutionen    

Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)    

Historiska institutionen     

Institutionen för språkdidaktik (ISD)    

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, 

nederländska och tyska 
  

  

Institutionen för romanska och klassiska språk     

Institutionen för svenska och flerspråkighet     

Institutionen för kultur och estetik    
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Engelska institutionen    

Matematiska institutionen    

Juridiska institutionen    

Specialpedagogiska institutionen    

Filosofiska institutionen    

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen    
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Bilaga 5. Antalet antagna och antalet reserver till Ämneslärarprogrammets olika 

ämneskombinationer, HT 2016. Fallande skala baserat på antalet antagna.  

ÄmneskombinationerÄmneslärarprogram 

gymnasieskolan -330 hp 

Antagna Reserver   

Engelska och svenska som andraspråk 20 12 SU-69807 

Svenska och svenska som andraspråk 20 16 SU-69801 

Historia och engelska 15 20 SU-01937 

Engelska och historia 12 28 SU-69809 

Historia och religionskunskap 10 39 SU-01939 

Religionskunskap och engelska 10 8 SU-01941 

Samhällskunskap och engelska 10 17 SU-42289 

Samhällskunskap och svenska 10 24 SU-42293 

Svenska och engelska 10 19 SU-69813 

Religionskunskap och historia 8 22 SU-01942 

Samhällskunskap och historia 8 58 SU-42290 

Samhällskunskap och religion 8 31 SU-42292 

Svenska som andraspråk och engelska 8 8 SU-69802 

Engelska och matematik 7 0 SU-69810 

Engelska och spanska 7 0 SU-69811 

Svenska som andraspråk och franska 7 0 SU-69803 

Geografi och matematik 5 0 SU-64648 

Engelska och tyska 4 0 SU-69812 

Svenska som andraspråk och spanska 4 0 SU-69805 

Svenska och spanska 4 0 SU-69816 

Svenska som andraspråk och tyska 3 0 SU-69806 

Engelska och franska 2 0 SU-69808 

Historia och matematik 2 0 SU-01938 

Svenska som andraspråk och matematik 2 0 SU-69804 

Svenska och historia 2 21 SU-69815 

Svenska och religionskunskap 2 15 SU-69817 

Samhällskunskap och matematik 1 0 SU-42291 

Svenska och franska 1 0 SU-69814 
 

202 338 
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Angående den skrivelse som inkommit från prefekterna vid de 

geografiska institutionerna 

Prefekterna vid de geografiska institutionerna - Institutionen för naturgeografi och 

Kulturgeografiska institutionen - har inkommit med en skrivelse till Områdesnämnden för 

humanvetenskap (Dnr SU-463-1.3.1-0109-16). I skrivelsen kommenteras ett underlag som 

diskuterades vid Beredningen för lärarutbildnings (BULA) möte den 3 november 2016. Det 

diskussionsunderlag som skickades till nämndens arbetsutskott den 17 november och som nu 

ingår i underlaget för nämndens möte den 8 december har en annan utformning och ett annat 

innehåll. Det innebär att den nu inkomna skrivelsen kan bli svårbegriplig för nämndens 

ledamöter. Därför kommenteras skrivelsen nedan.    

I skrivelsen står det att områdesnämnden nu ska fatta beslut om programstruktur. Det är inte 

korrekt. Den 8 december ska områdesnämnden diskutera beredningens förslag med fokus på 

principiellt viktiga frågor. Beredningen har därför i sitt nya underlag till nämnden försökt att 

tydligt beskriva arbetsprocessen och den problematik som uppstår med ämnet geografi i 

relation till den förordade programstrukturen. Det är också denna principiella fråga som är i 

fokus för områdesnämndens diskussion den 8 december.  

Beträffande i vilken mån de geografiska institutionernas förslag blivit tillräckligt och rättvist 

återgett kan följande sägas. I det underlag som diskuterades vid BULA:s möte den 3 

november ingick de geografiska institutionernas förslag på programstruktur, separat och 

utförligt beskrivet vid sidan av arbetsgruppens då förordade förslag. Ingen av de övriga 19 

involverade institutionerna gavs motsvarande möjlighet. Att arbetsgruppen valt att benämna 

de geografiska institutionernas förslag ”en variant av 3+2” (vilket syftar på 

Naturvetenskapliga områdets programstruktur) beror på arbetsgruppens ambition att rättvist 

återge de geografiska institutionernas argumentation. När institutionerna den 30 mars 2016 

lämnade in sitt förslag på programstruktur skrev de båda ansvariga prefekterna: ”Som vi ser 

det kan vår variant av 3+2 ge goda förutsättningar för en god lärarutbildning…”. 

Arbetsgruppens beskrivning är således en konsekvens av viljan att ligga nära institutionernas 

egen argumentation.  

De geografiska institutionerna betonar att deras förslag innebär att ämnesdidaktiken integreras 

i ämnesstudierna. Att det inte särskilt omnämndes i underlaget till BULA beror på att det 
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följer det ordinarie upplägget för samtliga föreslagna strukturer inom HV-områdets långa 

ämneslärarprogram. Det är således inte något unikt för de geografiska institutionernas förslag.   

De geografiska institutionerna skriver vidare: ”Vi vill också påtala att såväl alternativ 1a som 

1b förutsätter att ämnesinstitutionerna har både höst- och vår-intag. Denna viktiga och för 

verksamheten betydelsefulla konsekvens för de medverkande ämnesinstitutionerna nämns inte 

i rapporten”. Arbetsgruppen har vid ett möte 2016-09-27 med representanter för 

geografiämnet försökt försäkra sig om att alternativ 1b fungerar för geografiämnet. Svaret 

som gavs var att förslaget fungerar, men att institutionerna hellre ser att området väljer deras 

eget förslag på struktur. Alternativ 1b skulle inte överhuvudtaget ha ingått i underlaget om det 

inte vore för de geografiska institutionernas särskilda förutsättningar med antagning en gång 

per år. I underlaget skriver arbetsgruppen dessutom: ”Geografi kan från och med 2017 enbart 

ges som höstintag vilket begränsar tänkbara varianter av struktur för ämneslärarnas studiegång 

med ämnet geografi”. Mötet med representanter för geografiämnet hölls just utifrån den 

utgångspunkten. 

Arbetsgruppen menar alltså, i motsats till den bild som ges i skrivelsen, att gruppen gått 

ganska långt för att ta hänsyn till och synliggöra de geografiska institutionernas synpunkter 

och förslag på programstruktur. Vid BULA:s möte den 3 november fick emellertid förslaget 

inget stöd och det finns därför nu bara synliggjort i nämndens aktuella underlag i en bilaga (se 

bilaga 3 alternativ 2). Det faktum att de geografiska institutionernas förslag getts omfattande 

utrymme har ifrågasatts av andra institutioner som inte erbjudits motsvarande möjlighet. Av 

hänsyn till de geografiska institutionernas antagningssituation har BULA emellertid – i det nu 

aktuella underlaget  bifogat en alternativ struktur som ska fungera för institutioner som 

enbart har antagning på höstterminen.   

När det gäller de geografiska institutionernas oro för att en ”forskningsförankrad utbildning i 

geografi ska genomföras inom ämneslärarprogrammet utan att ämnesinstitutionerna har 

ansvar för geografiutbildningen” är den farhågan inte grundad i något som kommunicerats 

från beredningens sida. Om inte de geografiska institutionerna kan erbjuda ämnet geografi 

inom ramen för det långa Ämneslärarprogrammet kommer inte uppdraget att ges till någon 

annan institution inom lärosätet. Alternativet skulle vara att i högre utsträckning erbjuda 

ämnet geografi som Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) inom Humanvetenskapliga 

området. Det skulle innebära att studenter som siktar på att bli lärare i geografi kan läsa 

geografi först och därefter söka KPU. Ämnet geografi ingår också i Naturvetenskapliga 

områdets program som leder till ämneslärarexamen.  

Avslutningsvis kan konstateras att BULA inte tagit lätt på det faktum att arbetsgruppens 

förordade förslag på programstruktur innebär att geografiämnet inte kan erbjudas. Givet de 

beslut institutionerna fattat om antagning. Av just det skälet har de geografiska institutionerna 

fått möjlighet att föra fram sitt eget förslag långt fram i processen, och i de nu liggande 

förslagen finns av samma skäl ett alternativ som är tänkt att fungera för geografiämnet. 

Däremot har inte de geografiska institutionernas egna förslag fått stöd i beredningen. I det 
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perspektivet är det viktigt att betona att områdesnämnden inte ska fatta beslut den 8 december 

utan endast diskutera beredningens förslag.  
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Angående förslag till struktur för ämneslärarprogrammet inom 

humanvetenskapliga området, inför beslut 8 december 

Vi har fått information om att Områdesnämnden nu är framme vid att fatta beslut om ny 

struktur på ämneslärarutbildningen. 

Arbetsgruppen för Struktur för ämneslärarprogrammet inom BULA har 2016-10-17 lämnat en 

rapport med förslag till ny struktur på Ämneslärarprogrammet. Rapporten har diskuterats på 

programråden som remiss för diskussion på BULA. 

Geografiämnet finns representerat i programrådet för Ämneslärarprogrammet Hum/Sam 

genom studierektor Anders Fridfeldt med särskilt ansvar för lärarutbildning i geografi och 

naturkunskap. Han kunde tyvärr inte delta i programrådsmötet 27 oktober på grund av 

utlandsresa. Anders har lämnat skriftliga kommentarer (bifogas) på arbetsgruppens förslag. 

Kommentarerna är förankrade i Geografirådet (de geografiska institutionernas gemensamma 

planerings- och beredningsorgan). 

Vi vill med denna skrivelse påtala några felaktigheter och problem i den rapport som ligger 

till grund för Områdesnämndens beslut. 

I arbetsgruppens rapport framställs Geografirådets förslag till struktur för 

ämneslärarprogrammet (alternativ 2) felaktigt som ett 3+2-förslag.  Vi vill understryka att det 

inte är ett 3+2 förslag.  Alternativ 2 är förslag för en gemensam integrerad utbildningsmatris 

för ämne, ämnesdidaktik, UVK och VFU. Det är viktigt att poängtera att ämnesutbildningen i 

geografi enligt alternativ 2 innehåller en i hög grad praktikbaserad undervisning, med 

professionsrelevanta inslag i undervisningen, som kopplar till skolans styrdokument. 

Ämnesdidaktik integreras i en progression motsvarande 7,5 hp inom ramen för geografi 1-

90hp.  

Vidare framgår det inte av rapporten att arbetsgruppen har tagit del av den komplettering av 

Alternativ 2 som föredragits (bifogas). I denna komplettering preciseras viktiga delar av 

förslaget och kompletteringen bör därför inte förbises inför ett beslut. 

Vi vill också påtala att såväl alternativ 1a som 1b förutsätter att ämnesinstitutionerna har både 

höst- och vår-intag. Denna viktiga och för verksamheten betydelsefulla konsekvens för de 

medverkande ämnesinstitutionerna nämns inte i rapporten. 
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Vi är oroliga över hur en forskningsförankrad utbildning i geografi ska genomföras inom 

ämneslärarprogrammet utan att ämnesinstitutionerna har ansvar för geografiutbildningen, 

motsvarande ämnesteori 1-120 hp. Geografiutbildningen vid SU har fått högsta betyg i de 

senaste nationella utbildningsutvärderingarna av HSV (2000) och UKÄ(2012) samt har i 

internationella rankingar bedömts som en av SU:s bästa utbildningar. Det vore synd om 

blivande ämneslärare framöver inte kan få ta del av de samlade geografiinstitutionernas 

kompetens. 

Avslutningsvis vill vi poängtera att vi gemensamt, Kulturgeografiska institutionen och 

Institutionen för naturgeografi, som ämnesinstitutioner vid Stockholms universitet, ser 

lärarutbildningen som en viktig del av vår verksamhet och som ett gemensamt uppdrag för oss 

och Stockholms universitet i stort. 

 

 

Ulf Jansson   Gia Destouni 

Prefekt Kulturgeografiska institutionen Prefekt Institutionen för naturgeografi 
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Stockholms universitet Besöksadress: Telefon:  

Telefax: 

E-post:  

Martin Bergqvist 

Utbildningsledare med inriktning mot 

lärarutbildning 

Fördjupande bilagor med anledning av de geografiska 

institutionernas skrivelse till Områdesnämnden för humanvetenskap 

Följande dokumentation bifogas i nedanstående ordning: 

1. Bilaga 1. Det underlag benämnt Förslag till struktur på ämneslärarprogrammet som

de geografiska institutionerna åsyftar i sin skrivelse till Områdesnämnden för

humanvetenskap. Underlaget behandlades i slutet av oktober i de båda programråden

för Ämneslärarprogrammet och därefter i Beredningen för lärarutbildning (BULA).

2. Bilaga 2. Ett underlag underskrivet av en studierektor samt prefekterna vid de båda

geografiska institutionerna. Inskickat som en del i den workshop som genomfördes av

BULA i mars 2016. Inkom till områdeskansliet 2016-04-05. Materialet var

uttryckligen efterfrågat från BULA som en del av workshopen och motsvarande

material skickades in från ett flertal institutioner.

3. Bilaga 3. De geografiska institutionernas bilagor till den skrivelse som riktats till

Områdesnämnden för humanvetenskap (skrivelsen är bifogad i det ordinarie utskicket

till områdesnämnden).
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Stockholms universitet Besöksadress: Telefon:  

Telefax: 

E-post:  

Arbetsgruppen för Struktur för 

ämneslärarprogrammet inom Beredningen för 

lärarutbildning (BULA) 

Förslag till struktur på ämneslärarprogrammet 

I dagsläget kan en student vid Stockholms universitet bli ämneslärare i humanvetenskapliga 

ämnen på två skilda sätt. De studenter som inte har förkunskaper i ett eller flera akademiska 

ämnen kan läsa Ämneslärarprogrammet om cirka 300 högskolepoäng för att bli lärare i 

årskurs 7-9 eller gymnasieskolan. Inom ramen för programmet läser studenterna växelvis sina 

ämnesstudier, kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU). Programmet brukar benämnas det ”långa ämneslärarprogrammet”.  

Därutöver finns möjlighet för studenter som sedan tidigare har tillräckliga ämneskunskaper att 

läsa en betydligt kortare utbildning för att bli ämneslärare - Kompletterande pedagogisk 

utbildning (KPU) om 90 högskolepoäng. 

Hösten 2015 identifierades ett behov av att göra en översyn av strukturen på 

Humanvetenskapliga områdets långa ämneslärarprogram. Bakgrunden var mångfasetterad; 

studentkritik mot nuvarande studiegång, en departementspromemoria om en framtida 

förändrad och mer flexibel ämneslärarutbildning, internt arbete kring den 

utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och det faktum att Naturvetenskapliga området har en 

annan struktur på sin del av ämneslärarprogrammet.  

Beredningen för lärarutbildning (BULA) fick därför i uppdrag av Områdesnämnden för 

humanvetenskap att utreda hur områdets ämneslärarprogram strukturellt bör utformas, 

överväga tänkbara alternativ samt lämna konkreta förslag på hur ämneslärarprogrammet ska 

vara utformat framöver.  

För att utreda frågan tillsatte BULA en intern arbetsgrupp bestående av representanter från 

ämnesdidaktiska institutioner, utbildningsledare inom Humanvetenskapliga området samt 

studentrepresentant från Stockholms universitets studentkår.  

Härmed önskar arbetsgruppen få programrådens synpunkter på gruppens förslag till 

ny struktur på Ämneslärarprogrammet.  

Bilaga 1
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Metod 

Arbetsgruppen har försökt försäkra sig om att en ny struktur på Ämneslärarprogrammet är 

förankrad i verksamheten. Sammantaget är 16 institutioner vid Humanvetenskapliga området 

kursansvariga i det långa ämneslärarprogrammet, och ytterligare institutioner är delaktiga i att 

genomföra kurser inom ramen för programmet.  

Våren 2016 genomfördes därför en halvdags workshop med representation från flertalet 

involverade institutioner och med olika nyckelfunktioner representerade. Avsikten med 

workshopen var att få alla involverade institutioners, studenters och nyckelfunktioners 

perspektiv på en framtida struktur för ämneslärarprogrammet.  

Det övergripande syftet var att inventera för- och nackdelar med olika alternativa sätt att 

strukturera ämneslärarprogrammet. Inför workshopen hade arbetsgruppen tagit fram tre 

alternativa strukturer: en som i hög grad påminde om det Naturvetenskapliga områdets 

struktur (ofta benämnd 3+2), en med en mycket hög grad av varvning av ämnen och 

UVK/VFU och en tredje där ämnen läses relativt sammanhållet men med en varvning av 

ämne och UVK/VFU.  

Under och efter workshopen fick deltagare men också berörda institutioner möjlighet att 

prioritera de olika förslagen, presentera egna förslag samt tydliggöra sina argument för och 

emot olika sorters strukturer. Underlaget från workshopen har utgjort ett mycket viktigt 

material för arbetsgruppens vidare arbete.  

Därefter har också beslut fattats som påverkar lämpligheten i olika strukturer. Särskilt gäller 

det områdesnämndens Beslut att införa programråd för Humanvetenskapliga områdets 

lärarutbildningar och skapa större sammanhängande kurser inom den 

utbildningsvetenskapliga kärnan.1 Beslutet innebär att den utbildningsvetenskapliga kärnan 

(UVK) organiseras i tre större kurser som inom Ämneslärarprogrammet bör vara placerade i 

anslutning till den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Utifrån de argument som 

framförts som centrala vid workshopen blir vissa strukturer därför mindre lämpliga.  

Arbetsgruppen har också tagit hänsyn till de förslag som framförts i En mer flexibel 

ämneslärarutbildning och den information Stockholms universitet har fått om vad som kan 

förväntas i form av beslut baserade på promemorian.2  

Arbetsgruppen har nu två alternativa förslag på programstrukturer. De nyligen 

inrättade programråden får nu lämna synpunkter på dessa förslag.  

1 Beslut att införa programråd för Humanvetenskapliga områdets lärarutbildningar och skapa större 

sammanhängande kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Dnr SU FV-1.1.9-1710-16. 
2 En mer flexibel ämneslärarutbildning. U2015/500/UH.  
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Därefter kommer frågan att beredas av Beredningen för lärarutbildning (BULA) och därefter 

finnas på områdesnämndens dagordning den 8 december för diskussion. Ambitionen är att 

områdesnämnden därefter ska kunna fatta beslut om ny struktur den 25 januari 2017.   

Arbetsgruppens framtagna alternativ 

Arbetsgruppen väljer att inkludera två alternativ i underlaget till programråden för vidare 

diskussion. I sin bedömning av olika strukturer har arbetsgruppen vägt in de synpunkter och 

dimensioner som framfördes vid workshopen. Ytterligare ett par punkter kan kommenteras 

som komplement till underlaget: 

Beslut om UVK: De båda områdesnämnderna har fattat beslut om tre större sammanhängande 

kurser inom UVK. Inom Ämneslärarprogrammet har det setts som önskvärt att hålla samman 

terminer av ämnesstudier respektive UVK/VFU i block om 30 högskolepoäng. Det innebär att 

om UVK placeras första terminen kommer även VFU-perioden att infalla samma termin. 

Studenterna har väldigt tydligt uttryckt att de är måna om att kunna optimera sina VFU-

perioder i relation till annat stoff i programmet, vilket innebär att de ska ha både tillräckligt 

ämnesdjup före VFU och möjlighet att omhänderta erfarenheter efter VFU. En längre VFU-

period första terminen i programmet, helt utan ämneskunskaper, anses inte bli givande för 

studenterna. Alternativ som diskuterats under workshopen där UVK (och därmed VFU) legat 

som första termin i utbildningen har därför exkluderats. 

En mer flexibel ämneslärarutbildning: De diskussioner som förts i olika sammanhang kring 

promemorian bekräftar att förslagen kan bli att minsta poängkrav i ett ämne i utbildningen blir 

på 60 högskolepoäng och att ämneskombinationerna luckras upp. Om så blir fallet kommer 

den nya strukturen att fungera väl även för inriktning mot 7-9.  

Utifrån de underlag som inkom vid workshopen och de argument som framförts samt 

utifrån ovanstående förordar arbetsgruppen alternativ 1a nedan. Ett problem med 

alternativ 1a är dock att ämnet geografi inte kan läsas inom ramen för den strukturen, vilket 

beror på att institutionen valt att enbart ha antagning i geografi en gång per år.3  

I dialog med representanter för geografi väljer arbetsgruppen därför att lägga fram alternativa 

förslag. Alternativ 1b är en variant av alternativ 1a där termin 7 och 8 byter plats för att få 

strukturen att fungera för geografiämnet.  

Därutöver har Institutionen för naturgeografi och Kulturgeografiska institutionen tillsammans 

lagt fram ett alternativt förslag på struktur, benämnt alternativ 2.  

3 Förslag att lärarutbildningarnas studiegångar anpassas till geografiprogrammets kvarvarande 

höstintag. Dnr SU 463-0095-15. 
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Tabell. Illustration av nuvarande studiegång samt alternativa programstrukturer 1a, 1b och 2. 

Alternativ 1 a (fungerar inte med geografi) och 1 b (fungerar med geografi som ämne 1) 

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier, UVK och VFU 

Arbetsgruppen anser att det är viktigt att utbildningens olika delar: utbildningsvetenskaplig 

kärna (UVK), VFU och ämnesstudier varvas. Det skapar förutsättningar för en ökad 

integration mellan utbildningens olika delar och knyter an till frågan om att skapa en röd tråd 

genom utbildningen med tydlig progression. Studenterna önskar uttalat att ämnesdidaktik, 

Nuvarande studiegång Alternativ 1 a) Alternativ 1 b) Alternativ 2 

Termin 1 Ämne 1 (1-30) Ämne 1 (1-30) Ämne 1 (1-30) Ämne 1 (1-30) 

Termin 2 UVK 1 och VFU Ämne 1 (31-60) Ämne 1 (31-60) Ämne 1 (31-60) 

Termin 3 Ämne 1 (31-60) UVK 1 och VFU UVK 1 och VFU Ämne 1 (61-90) 

Termin 4 Ämne 1 (61-90) Ämne 2 (1-30) Ämne 2 (1-30) UVK 1 och VFU 

Termin 5 UVK 2 och VFU Ämne 2 (31-60) Ämne 2 (31-60) Ämne 2 (1-30) 

Termin 6 Ämne 2 (1-30) UVK 2 och VFU UVK 2 och VFU Ämne 2 (31-60) 

Termin 7 Ämne 2 (31-60) Ämne 2 inkl 

självständigt arbete 

GN (61-90) 

Ämne 1 (61-90) Ämne 2 inklusive 

självständigt arbete 

GN (61-90) 

Termin 8 Ämne 2 inklusive 

självständigt arbete 

GN (61-90) 

Ämne 1 (61-90) Ämne 2 inkl 

självständigt arbete 

GN (61-90) 

UVK 2 och VFU 

Termin 9 UVK 3 och VFU Ämne 1 inkl 

självständigt arbete 

AN (91-120 

Ämne 1 inkl 

självständigt arbete 

AN (91-120 

UVK 3 och VFU 

Termin 10 Ämne 1 inklusive 

självständigt arbete 

AN (91-120) 

UVK 3 och VFU UVK 3 och VFU Ämne 1 inklusive 

självständigt arbete 

AN (91-120) 
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VFU och ämnesstudier ska avlösa varandra så att inte något av det läses helt isolerat i början 

eller slutet.  

Arbetsgruppen anser vidare att den föreslagna strukturen skapar förutsättningar för integration 

mellan ämnesstudier och VFU. Studenterna får ett större ämnesdjup innan de genomför sin 

första VFU vilket dels kan bidra till en kvalitetshöjning av VFU I, dels att VFU:n fördelas 

jämnare mellan ämne 1 och ämne 2 vilket efterfrågas av studenterna. Studenterna har också 

tydligt uttryckt att de vill göra VFU i båda ämnena så tidigt som möjligt, vilket möjliggörs 

genom en växelvis fördelning mellan de olika blocken. Inför VFU I (som de då gör i ämne 1) 

har de 60 hp ämne 1, inför VFU II (som de gör i ämne 2) har de 60 hp ämne 2 och inför VFU 

III (som görs i båda ämnena) har de alla ämnesstudier bakom sig. Även från kommunernas 

sida har det framförts att studenterna behöver öva på att undervisa och planera undervisning i 

båda sina ämnen tidigare än under den sista VFU:n. I och med att studenterna har mer studier 

med sig inför den första VFU:n kan ett sådant upplägg även underlätta för kommunerna och 

VFU-handledarna. Samtidigt infaller VFU:n tillräckligt tidigt i utbildningen för att skapa en 

tydlig professionsanknytning. För ämne 2 kan VFU:n kopplas både till ämnet och till det 

kommande självständiga arbetet.  

Den föreslagna strukturen ger också förbättrade förutsättningar för integration mellan UVK 

och VFU. Ämnesdidaktiken blir bättre integrerad med VFU, särskilt i ämne 2. När den andra 

ämnesdidaktiska kursen i kärnan (i enlighet med områdesnämndens beslut om UVK) läggs i 

UVK III istället för som idag i UVK II bidrar det till en större koppling mellan teori och 

praktik genom att studenterna får möjlighet att fördjupa och analysera sina erfarenheter från 

den sista VFU:n.4  

Slutligen, att lägga den sista VFU:n den sista terminen skapar en naturlig avslutning på 

programmet med en tydlig koppling till den kommande lärarprofessionen. Dessutom finns det 

kurser i UVK som är lämpliga att avsluta utbildningen. Ytterligare en fördel är att 

programansvarig institution får avsluta utbildningen, vilket stärker möjligheterna att integrera 

programmets olika delar. Det är också möjligt att argumentera för att det är en fördel om UVK 

3 får avsluta programmet. Studenterna har redan en fot i den kommande praktiken och många 

får jobb under sin sista VFU.  

Progression och sammanhållna ämnesstudier 

En struktur med mer sammanhållna ämnesstudier ger en bättre progression i ämnena än med 

dagens struktur. En struktur med två terminers ämnesstudier i följd innebär en mindre 

splittring än idag i och med att studenterna läser på en och samma institution under ett år. 

Strukturen underlättar även planeringen för ämnesinstitutionerna. De två första och två sista 

ämnesstudierna i ämne 1 ligger visserligen långt ifrån varandra, men det är ändå två block om 

4 Beslut att införa programråd för Humanvetenskapliga områdets lärarutbildningar och skapa större 

sammanhängande kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Dnr SU FV-1.1.9-1710-16. 
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60 hp. Detta bör även underlätta för genomförandet av det självständiga arbetet på avancerad 

nivå.  

Skillnader mellan alternativ 1a och 1b 

Den avgörande skillnaden mellan förslag 1a och 1b rör logiken runt det första självständiga 

arbetet. Det kan vara en nackdel att ha det första arbetet direkt före det andra. Dels blir det två 

terminer på varandra med skrivande. Men det avgörande är att just att självständiga arbeten 

inte tämligen ofta blir klara i tid och att det därför kan vara en fördel att placera något annat 

("respittid") mellan dessa terminer. Detta för att inte bygga in en onödig bromskloss och skapa 

risk för dispensärenden. Det föreligger också en lite risk att utbildningen enligt förslag 1b från 

och med termin 6 till och med termin 10 kan upplevas som fragmentarisk.  Alternativ 1a är att 

föredra då det håller båda ämnena lite mer levande samt att det kan bli för tungt med två 

arbeten i rad. 

Alternativ 2 – förslag inlämnat av Institutionen för naturgeografi och Kulturgeografisk 

institutionen 

Vad Institutionen för naturgeografi och Kulturgeografisk institutionen anför 

Geografi kan från och med 2017 enbart ges som höstintag vilket begränsar tänkbara varianter 

av struktur för ämneslärarnas studiegång med ämnet geografi. Geografernas förslag fungerar 

bäst för geografi med höstintag. Studiegången fungerar för geografi både som första- och 

andraämne. De framför att upplägget är logiskt ordnat vad gäller att söka skapa goda 

förutsättningar för en övergripande progression. En progression där ämnesstudier, 

ämnesdidaktik och UVK samt VFU anses samspela på ett konstruktivt sätt med avseende på 

utveckling av studentens ämnesidentitet och profession som ämneslärare. De framför att 

studiegången ska ses som en sammanhållen utbildning med tydlig professionsanknytning som 

ämneslärare.  

De menar att tre terminers ämnesstudier av ämne 1 ger djup i ämnet och hos studenten en 

given välgrundad ämnesidentitet. De menar att det krävs tre sammanhållna 

ämnesteoriterminer för att uppnå detta lärandemål.  

Det framförs att om ämnesstudierna styckas upp med mellanliggande terminer så minskar 

lärandet och kontinuiteten i ämnesstudierna; studenten får ta ett steg tillbaka i lärandet och 

studietid förloras. Vidare anses studenterna ofta få ett fokusproblem: är det ämnesteoristudier 

som är i fokus eller är det professionsanknytningen som ska stå i förgrunden?  Inte så sällan 

med dåligt studieresultat som konsekvens av oklara förväntade studieresultat. De 

argumenterar för att problemet blir accentuerat då utbildningen bedrivs med mixade 

studentgrupper. Ämnesstudier över tre terminer skapar tid för studenten att ”erövra” ämnet 

under en sammanhållen studietid.  Det ger studenten ett tydligt fokus som utvecklar 

studentens ämnesidentitet och självförtroende i ämnet, och i förlängningen som blivande 

ämneslärare. Studenten blir ”trygg” i sitt ämne och har utvecklat goda förutsättningar för ett 
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livslångt lärande. Vidare är djupa ämneskunskaper och utvecklad vetenskaplighet 

förutsättningar för att studenten ska tillägna sig utbildningsvetenskapliga studier på högre nivå 

på bästa sätt.  

Vidare argumenteras för att en termin UVK och VFU mellan ämne 1 och ämne 2 ger 

studenten goda förutsättningar att ta till sig utbildningsvetenskapliga kunskaper, praktiker och 

perspektiv på en mer avancerad nivå än om UVK 1 och VFU ligger tidigare i utbildningen.  

Det anses också vara en fördel för ämne 2 att komma under termin fem. Studenten är då på en 

högre akademisk nivå och kan tillgodogöra sig 90 hp i ämnet på ett bättre sätt än om ämne två 

låg tidigt i utbildningen, vilket kan kompensera för att ämnet läses 90 hp och inte 120 som 

ämne 1.  

Terminerna åtta och nio ägnas, enligt deras förslag sammanhållet åt UVK 2 och 3 samt VFU 

vilket ger studenten tid att utifrån goda ämnesteoretiska kunskaper och erfarenheter från UVK 

1 och VFU 1 fördjupa ämnesdidaktiken och utbildningsvetenskapen under längre tid. Vidare 

att inom ramen för VFU reflektera över, och pröva teorier om professionsinriktat lärande och 

undervisning på ett mer utvecklat och självständigt sätt. UVK 3 och VFU samt avslutande 

kursen i ämne 1 med självständigt arbete kan med fördel integreras och behöver inte ses som 

två helt särskilda kurser. De argumenterar för att ett sådant upplägg med fördel kan integrera 

ämnesteori, ämnesdidaktik, del av UVK, VFU och egen problemformulering samt visa 

förmåga till ett vetenskapligt arbetssätt, som en syntes av hela utbildningen. 

De framför också att frågor om hur och i vilken mån studenterna utvecklar en 

lärarstudentidentitet inte bör negligeras under ämnesstudierna. De framför att ämnesteori 

under tre terminer med fördel kan innehålla en seminarieserie som diskuterar ämnet som 

vetenskap och ämnet som skolämne. Här menar de att kan skolans styrdokument kan utgöra 

underlag för en sådan seminarieserie samt även inkludera internationella perspektiv på ämnets 

roll inom högre utbildning och i skolan. De menar att fokus ska ligga på ämnet, inte i första 

hand på undervisningsformer och utförandet i skolan. De argumenterar för att med ett sådant 

upplägg kan en professionsanknytning, ämnesidentitet och lärarstudentidentitet kopplas 

samman på ett synergistiskt sätt.  

De argumenterar för att deras variant av ”3+2” kan ge förutsättningar för en god 

lärarutbildning där bl.a. den (onödiga) polariseringen mellan ämnesteori och lärarprofession 

kan överbryggas och samordnas för bästa möjliga resultat, såväl för de inblandade 

institutionerna, för Stockholms universitet i stort och inte minst för – studenterna. En annan 

fördel de framför med sitt förslag är att den i stort liknar upplägget av ämneslärarprogrammet 

för naturvetarna vilket leder till att om deras förslag genomförs ser Stockholms universitets 

ämneslärarutbildning i stort lika ut oavsett ämneskombinationer.  
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Arbetsgruppens kommentar till alternativ 2 

Arbetsgruppen har tagit ställning till alternativ 2 och vill göra följande tillägg. Arbetsgruppens 

bedömning är att det är för lång studietid före den första VFU:n, studenterna måste få en 

chans att pröva på yrket innan de gjort nästan halva utbildningen. Den förlängda tiden före 

första VFU jämfört med rådande struktur, i förslag 1a och 1b, är därför acceptabel men inte 

acceptabelt i förslag 2. 

Vidare menar arbetsgruppen att en komprimering av VFU minskar möjligheterna till 

integration med ämnen och påverkar den övergripande progressionen. Två av tre vfu-perioder 

läggs direkt på varandra. I argumenteringen för förslag 2 skrivs detta fram som en styrka med 

motiveringen att det blir en längre vfu. Förvisso kan det ses så men VFU-perioderna kan 

behöva "sjunka in" för att gynna en professionsutveckling. Intrycken behöver bearbetas i möte 

med något nytt mellan perioderna. Intryck, lärdomar och erfarenheter från VFU ska också 

kunna relateras till och analyseras i möte med ämnesstudierna. Detta innebär en tydligare 

progression i själva utbildningen. 

Det kan även vara en svaghet att ämne 1 i stort sett läses första delen av utbildningen, för att 

sedan lämnas - och att det självständiga arbetet på AN kommer efter ett så långt 

studieuppehåll i detta ämne. Vi tror att det är en fördel att vara inne i ämnet en mer 

sammanhängande period för att inte kontakten med ämnets språk och logiker ska vara för 

svag. Det är för långt mellan grundkurser i ämne 1 och det självständiga arbetet i detta ämne. 

Enligt studenterna är 3+2-modellen för lik KPU, vidare kommer VFU och UVK för sent. 

Studenten hinner komma hela fyra terminer in i utbildningen innan studenten ges möjlighet att 

upptäcka att hon eller han passar som lärare.  

Om studenten blir underkänd på VFUII har studenten liten möjlighet att hinna bli behörig 

innan hon eller han förväntas göra VFU III. Det beror på när under terminen kurserna ligger, 

speciellt i skifte höst/vår). 

Arbetsgruppens sammansättning 

 Anna Chryssafis, Institutionen för språkdidaktik (ISD), ordförande programråd

Ämneslärarprogrammet, ämnesområde språk

 Per Fransson, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas

didaktik (HSD), ordförande programråd Ämneslärarprogrammet, ämnesområde

humaniora och samhälle

 Martin Bergqvist, Områdeskansliet för humanvetenskap, utbildningsledare med

inriktning lärarutbildningar vid

 Mårten Michanek, Stockholms universitets studentkår under hösten 2015- våren 2016

 Jessica Liander, Stockholms universitets studentkår under hösten 2016
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Anders inspel till Programrådets möte 27 oktober -16. 

Hej Per, 

här mina kommentarer på arbetsgruppens förslag till ny struktur av ämneslärarprogrammet. Tacksam om du kan 

framföra det på Programrådsmötet skriftligt om det är ok. Gärna om du har tid att kopiera över texten till A4 utan 

mailtrycket? 

Mvh hälsning från Wellington 

Anders 

/Reservation för att jag skrivit på en lätt krånglande IPad och på antipoden!/ 

Först några förtydliganden: 

1. Geografis förslag är INTE ett 3+2 förslag som det sägs i arbetsgruppens sammanställning.

2. Vi kan utan några problem flytta Ämne 1, nivån 91-120 till termin 9 istället för 10. Det

framgår inte i arbetsgruppens text att vårt förslag är förslag till en integrering av termin 9-10 

för att motverka uppdelning av UVK, VFU och självständigt arbete AN. 

3. Det framgår inte heller i arbetsgruppens rapport att geografis förslag om att läsa ämnet de

tre första terminerna även innefattar 7,5 hp ämnesdidaktik samt förslag om två seminarier per 

termin som programansvarig institution håller i. Vidare förslag om introducerande vecka om 

lärarutbildningen i sin helhet innan ämnesutbildningen börjar. Ämnesteorin står inte särskild 

utan integrerar delar av lärarprofessionen. 

4. Arbetsgruppen refererar till ett tidigare förslag som lämnats. En mer utvecklad version har

föredragits för två av medlemmarna i arbetsgruppen. Utbildningsstrukturen har inte ändrats 

men kompletterats med mer utvecklad redovisning hur vi ser på frågor om integrering och 

"röd tråd" med avseende på strukturell kongruens, konceptuell kongruens, ämnesteoretisk 

progression, ämnesdidaktisk progression och allmän samt specifik progression inom 

lärarprofessionen. Den senare versionen av förslag 2 nämns tyvärr inte och det blir svårt att 

förstå förslag 2 utan kompletteringar. Förslag 2 kan lätt misstolkas som särintresse av 

ämnesutbildningen så är inte fallet! 

Arbetsgruppen kommenterar förlag två sist i rapporten kritiskt. Jag vill här bemöta den 

kritiken kort. 

Ett argument är att studenten "måste få chans att pröva på yrket" efter två terminer och att 

vänta till efter tre terminer är oacceptabelt. Vi vill mena att studenten är bättre rustad att pröva 

sina vingar efter tre terminerna än efter två. Det är på nivån 61-90 hp som ämnet "sätter 

sig"; studenten är förtrogen med ämnets olika delar, har utvecklat självförtroende och är 

självgående på ett helt annat sätt än efter två terminer. Ämnesstudier under tre terminer, med 

som vårt förslag integrerad ämnesdidaktisk ger studenten en stabil grund för ett gott utbyte av 

VFU. Studenten har som vi ser det, utvecklat en akademisk förmåga att kritiskt utvärdera sitt 

eget lärande och UVK-kursens vetenskapliga innehåll på ett helt annat sätt än efter två 

terminer. Det är en stor skillnad i kunskapsnivå mellan 31-60 nivån och 61-90. Och sist men 

inte minst det blir än bättre nivå på samspelet mellan ämnet, ämnesdidaktiken, UVK och 

VFU. 
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Vad gäller frågan om komprimeringen av VFU har vi som sagt inga problem att flytta kursen 

91-120 till termin 9 och låta UVK/VFU III ligga på termin 10. 

Sista argumentet att det är för lång tid mellan kurserna 1-90 och självständigt arbete är lite 

svårt att förstå med tanke på att i förslag 1a är det fem (5 terminer (2,5 år) mellan kurs 1-60 

och 61-120. Studenten kommer under dessa 2,5 år ha tappat mycket av kunskaperna i ämnet 

och det måste ske en tidsödande omstart. Vi menar att om studenten läst 90 hp i ämnet så har 

det sen mindre betydelse att det självständiga arbetet kommer långt senare. Ämnesteorin är 

befäst på ett klart bättre sätt än när ämnet delas upp i 1-60 och långt senare läsa 61-120.  

Alternativ 1b läggs fram som ett alternativ för att fungera med geografi men senare i texten 

när skillnader mellan 1a och 1b diskuterar arbetsgruppen fram argument mot förslag 1b. 

Huvudkritiken är att de självständiga arbetena ligger för nära varandra i tid "... starkast 

argument att självständiga arbeten inte tämligen ofta blir klara i tid..." samt " 

för tungt med två arbeten i rad". SU kan rimligtvis inte utgå från att studenter inte blir klara i 

tid med sina arbeten. Man kan även vända på argumentet - att två självständiga arbeten med 

ca 10 veckor emellan kan gynna skrivandet och den vetenskapliga progressionen. Vidare kan 

uppsatsämnen även till delar överlappa varandra i problemställning med fördel. 

Vi sympatiserar helt och fullt med arbetsgruppens argumentering i kapitlet "progression och 

sammanhållna ämnesstudier". Som tidigare sagts så menar vi här att tre terminer obrutna 

ämnesstudier lyfter studentens kunskapsnivå och akademiska förmåga så att ett bättre resultat 

uppnås i utveckling av den allmänna lärarprofessionen. 

Avslutningsvis en kommentar om att studenternas synpunkter på utbildningen lyfts fram i 

rapporten. Det är självklart bra och väsentligt och ska noga beaktas. Dock saknas alumners 

perspektiv på utbildningen; hur ser verksamma lärare på sin utbildning efter helt 

genomgången ämneslärarutbildning?  

Vidare torde förslag 2 vara det mer optimala sett ur ett administrativt perspektiv. Studenterna 

är längre på respektive ämnesinstitution och det blir lättare att komma in med stödåtgärder, 

kollektivt och individuellt om så behövs.  

Viktiga perspektiv på god lärarutbildning är frågor om studieresultatproblematiken och 

motivationsproblematiken. Vi vet att skillnader i kunskap och förmåga mellan duktiga och 

lågpresterande studenter har ökat. Vi möter en alltmer heterogen studentgrupp. Hur möter vi 

det? 

Min övertygelse är att en så lite fragmentisering men väl integrerad utbildning med få hopp 

mellan olika institutioner över tid skapar se bästa förutsättningar för en god lärarutbildning - 

det är grundtanken bakom förslag 2. 

Med vänlig hälsning, 

Anders Fridfeldt 

Studierektor med särskilt ansvar för lärarutbildning 

PS. Pronomen "vi" står här för min uppfattning men som jag tror mig om kunna uttala mig för 

representera kollegor på de geografiska institutionerna. DS 



Förslag till studiegång för ämneslärarprogrammet

Tidsflöde Struktur Strukturell koherens Konceptuell koherens Progression ämnesteori Progression ämnesdidaktik Progression generell lärarprofession Nationella examensmålen

Propedeutisk vecka

Introduktion till ämneslärarprogrammets struktur, innehåll, mål 

och delmål. Alumn - om att arbeta som ämneslärare. Om 

akademiska studier - vad är "vetenskaplighet". Ämnen som 

vetenskap och ämnen som skolämne. Nationella och 

internationella perspektiv på lärarutbildning. Om Stockholms 

universitet. Socialisering.

Visar på hur, var och när: koordinerat 

samspel mellan geografiämnet som 

vetenskap, ämnesdidaktik, utbildnings-

vetenskap och praktik. Och om olika 

typer av progression över tid. Klargör 

disposition av kurser och delkurser i 

programmet.

Läraren : tydliggör mål och 

kunskapskvaliteter; klargör 

tecken på lärandet; 

Studentgruppen:  förstår målen 

och utbildningens delar; förstår 

SU:s syn på kunskapskvaiteter; 

studenten  förstår resurs för 

varandra och förmåga till 

självbedömning

kunskaper, färdigheter och 

förhållningssätt

kunskaper, färdigheter och 

förhållningssätt
kunskaper, färdigheter och förhållningssätt

1. Kunskap och förståelse;    2 

Färdighet och förmåga;    3. 

Värdringsförmåga och 

förhållningssätt

Termin 1 (HT)

Ämne 1  (I:1-30); inklusive ämnesdidaktik 3 hp. Samläsning med 

kandidatstudtenter 27 hp; två parallella kursplaner; 

kandidatstudenter 30 hp ämne varav en delkurs omfattar 3 hp, 

Ämneslärarstudenter 27 hp ämne + 3 hp ämnesdidaktik. 

Ämnesdidaktiken är tematiskt kopplat till ämnesteori och till 

skolans ämnesplan och kursplaner. En eller två träffar med 

programansvarig institution (gemensam träff för alla termin 1-3)

Grunderna i ämne 1; ämnesteori I, 

ämnets struktur och metoder I; 

vetenskapligt arbetssätt I, generiska 

förmågor (muntlig- och skriftlig 

presentation, problemlösning) 

Ämnesdidaktik I: skolämnets 

bildningsteori, ämnets läroplansteori; 

ämnets praktik

Relevans : ämnet som vetenskap - 

ämnet som skolämne, 

introducerande koppling till UVK 

1 och VFU 1

Nivå I: grunder i systematisk 

geografi och geografisk analys 

och metodik; teori och 

fältstudier

Nivå I: översiktlig kopplingar mellan 

ämnesteori och ämnets metodik 

med avseende på skolämnets 

framskrivna syfte, mål, centralt 

innehåll och kunskapskrav. 

Introduktion specifik bildningsteori 

för geografi, ämnesdidaktikens 

kärnområde. Transformering.

Termin 2

Ämne 1  (II:31-60); inklusive ämnesdidaktik 1,5 hp. Samläsning 

med kandidatstudenter 28,5 hp; två parallella kursplaner; 

kandidatstudenter 30 hp ämne, Ämneslärarstudenter 28,5 hp 

ämne + 1,5 hp ämnesdidaktik. Ämnesdidaktiken är tematiskt 

kopplad till en delkurs som delvis samläses med 

kandidatprogramstudenter (regionalgeografisk analys 7,5 hp 

läses 6 hp + 1,5 hp ämnesdidaktik.  En eller två träffar med 

programansvarig institution (gemensam träff för alla termin 1-3)

Termin 3

Ämne 1  (III:61-90); inklusive ämnesdidaktik 3 hp. Samläsning 

med kandidatstudenter 27 hp; två parallella kursplaner; 

kandidatstudenter 30 hp ämne, Ämneslärarstudenter 27 hp 

ämne + 3 hp ämnesdidaktik. Ämnesdidaktiken är tematiskt 

kopplad till en delkurs som delvis samläses med 

kandidatprogramstudenter (samhällsplaneringens grunder läses  

4,5 hp + 3 hp ämnesdidaktik. En eller två träffar med 

programansvarig institution (gemensam träff för alla termin 1-3)

Termin 4 UVK 1: Skolan i samhället 22,5 hp; bl.a. perspektiv på 

utbildningens historia och plats i samhället inkluderande de olika 

ämnenas historia och plats i samhället; om politiska intentioner. 

VFU 1 7,5 hp. Värderande lärandeanalys av termin 1-4, praktik - 

teori.

Termin 5 (HT)
Ämne 2 (I:1-30). Upplägg som för ämne 1

Termin 6
Ämne 2 (II:31-60). Upplägg som för ämne 1

Termin 7
Ämne 2 (III:61-90). Upplägg som för ämne 1; inklusive 

självständigt arbete med didaktisk inriktning 15 hp GN

Termin 8 UVK 2: Eleven i skolan 22,5 hp; om utveckling och lärande; delvis 

koppling till respektive skolämnes (1 och 2) bildninigsteorier). 

VFU 2, 7,5 hp

Termin 9 + Termin 10
UVK 3: Undervisning och utveckling 15 hp. VFU 3 15 hp.  UVK 3 

och VFU 3 delvis integrerat avseende på teori, praktik och/eller 

teori/praktik med Ämne 1 självständigt arbete med 

ämnesdidaktisk inriktnig 30 hp (91-120
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