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Utbildningsplan

Sektionen för Lärarutbildning

Dnr 510-2006-1674

Allmänt utbildningsområde (AU) 60 p
Education Sciences (90 ECTS – credits)
Kompletterande utbildning som leder till lärarexamen 120, 180, 200 eller 220 poäng
(180, 210, 300 or 330 ECTS-credits)
Bachelor of Education/ Master of Education
Utbildningsplanen godkänd i Lärarutbildningsnämnden 2006-05-19
Utbildningsplanen fastställd i Utbildningsnämnden den 2006- 08-29
Utbildningsplanen gäller från ht 2006.
Behörighet till Lärarexamen 120 p:
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt relevant högskoleutbildning omfattande
minst 60 poäng.
Behörighetskrav i ämnen/ämnesområden AU 60, se bilaga 1.
Behörighet till lärarexamen 180, 200 eller 220 p:
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt högskoleutbildning omfattande minst 120
poäng fördelat på minst två undervisningsämnen/ämnesområden i grundskolan respektive
gymnasieskolan.
Behörighetskrav i ämnen/ämnesområden AU 60, se bilaga 1.
Målet med utbildningen
Utbildningen består av Allmänt utbildningsområde (Auo)/Utbildningsvetenskap.
Planen utgår från bestämmelserna i Högskoleförordningen SFS1993:100 med senare
ändringar 2001:23, SFS 2005:401 samt nu gällande examensordning och gäller fr o m 200307-01. Planen utgår även från grundskolans och gymnasieskolans styrdokument (Lpo94,
Lpf94 och gällande kursplaner). Utbildningen är en sammanhållen akademisk
yrkesutbildning, vars olika utbildningsområden skall ha sin utgångspunkt i alla ovannämnda
dokument. Sammantagna utgör de grunden för utbildningens kursplaner och genomförande.
Utbildningen syftar till att genomföra en sammanhållen akademisk yrkesutbildning till lärare
inom grundskolans senare del och gymnasieskolan. Utbildningen skall bygga på vetenskaplig
grund, ett vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet. På grundval av de
kunskaper och färdigheter, och den kritiska skolning som de studerande tillägnar sig under
utbildningen, skall de efter avslutad utbildning kunna arbeta för att förverkliga verksamhetens
mål enligt gällande läroplaner och andra styrdokument samt kunna medverka till
skolutveckling. Utbildningen skall även ge en allmän behörighet för forskarutbildning i Auo/
Utbildningsvetenskap.

För att få lärarexamen skall studenten ha de kunskaper och de färdigheter som behövs för att
förverkliga skolans eller vuxenutbildningens mål samt för att medverka i utvecklingen av
respektive verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer.
(Allmänna mål i 1 kap. 9 § högskolelagen, Högskoleförordningen SFS nr 1993:100, ändrad
2001:23)
Programmets innehåll och uppläggning
Allmänt utbildningsområde (Auo) /utbildningsvetenskap 1- 60 p
Det allmänna utbildningsområdet är en gemensam kärna för alla lärarstuderande och
innehåller kunskapsområden som är viktiga för de skolverksamheter som lärarutbildningen
syftar till. Auo innehåller dels för läraryrket centrala kunskapsområden, dels
tvärvetenskapliga ämnesstudier. I centrala kunskapsområden utvecklar de studerande kunskap
om skolans olika verksamhetsformer och om skolan i samhället, t. ex. lärande, socialisation,
miljö, kommunikation, IT, kultur, samhälle, demokrati, hållbar utveckling och värdegrund.
Centrala kunskapsområden omfattar 30 poäng inklusive verksamhetsförlagd utbildning
(VFU). I tvärvetenskapliga ämnesstudier ska de studerande tillägna sig perspektiv på de
kunskapsområden som lärare arbetar med och en grund för organisation och urval av innehåll
i den pedagogiska verksamheten utifrån vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet.
Perspektiven utvecklas genom kunskaper i specialpedagogik, ämnesövergripande teman,
PBL, portfolio och retorik. Tvärvetenskapliga ämnesstudier omfattar 30 poäng inklusive VFU
och examensarbete.
Uppläggning
Utbildningen sker i helfart under tre terminer eller i halvfart/distans under tre år.
För utbildning med halvfart/distans kommer träffar att ske vid ett fåtal tillfällen under studietiden.
Auo/Utbildningsvetenskap består av tre 20- poängskurser med progression i innehållet med
syfte att de studerande skall utveckla för läraryrket viktiga kunskaper. Auo omfattar för AU
60 kurserna Auo1/Utbildningsvetenskap 1-20 p, Auo 2/ Utbildningsvetenskap 21-40 p och
Auo 3/Utbildningsvetenskap 41-60 p. Av hela Auo är minst 20 p verksamhetsförlagda och 10
poäng examensarbete.
• Utbildningsvetenskap 1-20 p (Auo 1)
I kursen skall den studerande utveckla kunskaper om skolan som arbetsplats med lärande i ett
värdegrundsperspektiv. Den studerande skall även tillägna sig kunskaper om kommunikation
mellan olika kulturer, samt i IT-användning. Frågor som särskilt behandlas är hållbar
utveckling, barns och ungas utveckling i ett genusperspektiv och etnisk tillhörighet. I kursen
ingår VFU 5 poäng.
• Utbildningsvetenskap 21-40 p (Auo 2)I kursen skall den studerande utveckla kunskaper om
läraren ledarskap och didaktik. Fördjupning i värdegrundsfrågor behandlas i ett
kommunikativt perspektiv. Kursen fokuserar även på elever i behov av särskilt stöd med
undervisning för alla elever, s.k. inkluderande undervisning. Den studerande skall under
VFU:n ( 2 x 5 poäng) tillägna sig såväl allmändidaktiska som ämnesdidaktiska kunskaper och
färdigheter. Särskilt viktiga är kunskaper om bedömning och betygssättning.
• Utbildningsvetenskap 41-60 p (Auo 3)
I kursen skall den studerande utveckla kunskaper om läraren som skolutvecklare i samverkan
med vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. VFU: n, (5 poäng) innebär att fullgöra

en lärares alla uppgifter under handledning. Kursen avslutas med ett examensarbete grundat i
vetenskaplig kunskap med relevans för läraryrket.
Den verksamhetsförlagda utbildningen/VFU
VFU utgör delar av det Allmänna utbildningsområdet/utbildningsvetenskap. Syftet med
VFU:n är att förankra kunskaper och färdigheter från de högskoleförlagda kurserna i konkreta
och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande. De studerande skall också ges
utrymme att aktivt reflektera över didaktiska frågor och under handledning utvecklas i sin
yrkesroll. De studerande ska utveckla kunskaper och färdigheter i en progression i den
verksamhetsförlagda utbildningen. Det innebär bl. a. att den studerande då ska ta ett allt större
ansvar ju längre han/hon har kommit i utbildningen.
Examensarbetet
Examensarbetet ingår i utbildningsvetenskap 41- 60 p och omfattar 10 poäng. Studenten skall
visa att den kan använda sig av vetenskapliga metoder och teorier. Examensarbetet skall ha
utbildningsvetenskaplig inriktning, d v s skall handla om undervisning eller lärande i skolan
alternativt allmän lärarkunskap. Examensarbetet skall ha relevans för den framtida
yrkesutövningen som lärare och skall ge behörighet att söka till forskarutbildning.
Examination och betygssättning
Betyg sätts på kurs och delkurs. Beträffande betygskala hänvisas till gällande kursplaner inom
programmet. För varje delkurs utses en kursansvarig lärare och för varje kurs en examinator.
Studerande som underkänts vid prov har rätt att genomgå förnyad prövning i enlighet med
gällande tentamensregler för Högskolan i Halmstad.
I kurser som innehåller verksamhetsförlagd utbildning bedöms den studerande av
lärarutbildare vid högskolan i samråd med VFU-lärare i verksamheten. Kriterier och
bedömningsgrunder som skall användas för att bedöma de studerandes insats ska tydliggöras
för såväl den studerande som VFU – läraren. Av VFU –lärarens återrapport ska framgå hur
den studerande lever upp till bedömningsgrunderna.
Om den studerandes prestation under den verksamhetsförlagda utbildningen bedöms vara
Underkänd, har den studerande rätt till 1 (en ) ny VFU –period. Ett underkänt resultat ska
alltså åtföljas av en betygskonferens där den studerande, VFU –läraren och den
inriktningsansvariga/kursansvariga läraren ska deltaga. Andras närvaro kan också vara
värdefull för att gemensamt planera den studerandes nya VFU –period. För de kurser som
innehåller VFU, se särskilda bedömningsgrunder.
Uppflyttningskrav
För att fortsätta på nästa nivå inom AU 60 gäller följande:
•

Tillträde till 21-40 p

minst 75 % av poängen, inkl VFU, inom 1-20 p måste vara
avklarade

•

Tillträde till 41-60 p

hela kursen 1-20 p samt minst 75% av poängen, inkl VFU,
inom Allmänt utbildningsområde 21-40 p måste var av
klarade.

Examensbenämning
Studerande som med godkänt resultat genomgått AU 60 får på begäran examensbevis för
Lärarexamen. I examensbeviset anges de utbildningsområden och kurser som den studerande
fullgjort samt poängtal och betyg för kurser. I examensbeskrivningen, enligt gällande
examensordning, anges de krav som ställs för erhållande av examen. Studerande som med
godkänt resultat genomgått AU 60 får på begäran examensbevis för:
Lärarexamen för grundskolans senare år ( 180 p)
Auo/
Utbildningsvetenskap
60 poäng
ämne/ämnesområde 1
60/80 poäng ( 60 poäng gäller alltid svenska, samhällskunskap och
80 poäng naturorienterande ämnen/naturkunskap )
ämne/ämnesområde 2
40/60 poäng
ämne/ämnesområde 3
20 poäng ( Gäller ej de som har 80 p naturorienterande
ämnen/naturkunskap)
Lärarexamen gör grundskolan senare år och gymnasieskolan (180 – 220 p)
Auo/
Utbildningsvetenskap
60 poäng
ämne/ämnesområde 1
60/80 poäng (80 p gäller alltid svenska, samhällskunskap och
naturorienterande ämnen/naturkunskap)
ämne/ämnesområde 2
60/80 poäng (80 p gäller alltid svenska, samhällskunskap och
naturorienterande ämnen/naturkunskap)
Lärarexamen för gymnasieskolan ( 180 -220 p)
Auo/
Utbildningsvetenskap
60 poäng
ämne/ämnesområde 1
60/80 poäng ( 80 p gäller alltid svenska, samhällskunskap och
naturorienterande ämnen/naturkunskap)
ämne/ämnesområde 2
60/80 poäng (80 p gäller alltid svenska, samhällskunskap och
naturorienterande ämnen/naturkunskap)
Lärarexamen för yrkesämnen i gymnasieskolan (120 p)
Auo/
Utbildningsvetenskap
60 poäng
Högskoleutbildning
60 poäng som ska ha relevans för gymnasieskolans
yrkesförberedande program eller motsvarande utbildning
Yrkeserfarenhet
omfattande yrkeserfarenhet, som ska ha relevans för
gymnasieskolans yrkesförberedande program

Bilaga 1
Behörighet till AU (60) poäng, yrkesämnen i gymnasieskolan
Omfattande yrkeserfarenhet som ska ha relevans på gymnasieskolans yrkesförberedande
program samt relevant högskoleutbildning om minst 60 p eller motsvarande utbildning.
Behörighet till (AU) 60 poäng, grundskolans senare år:
Svenska 60 p - fördelade på svenska språket och litteraturvetenskap (minst
20 p i vardera ämnet).
Samhällskunskap 60 p
- Samhällskunskap 60 p, alternativt 20 p av vardera statsvetenskap, nationalekonomi
och sociologi.
Naturorienterande ämnen 80 p
- fördelade på: 20 p kemi, 20 p fysik, 20 p biologi, samt ytterligare 20 p i
något/några av nämnda ämnen.
Behörighet till (AU) 60 poäng, gymnasieskolan:
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Högskoleutbildning omfattande minst 120 p fördelat på minst två undervisningsämnen
i gymnasieskolan.
Svenska 80 p - fördelade på svenska språket och litteraturvetenskap (40 p i
vardera ämnet).
Samhällskunskap 80 p
- Samhällskunskap 80 p, alternativt 20 p av vardera statsvetenskap, nationalekonomi
och sociologi. Dessutom krävs 20 p på B-nivå i något av nämnda
ämnen eller 1-20 p i medie- och kommunikationsvetenskap eller 1-20 p
kulturgeografi.
Naturkunskap 80 p
- fördelade på: 20 p kemi, 20 p fysik, 20 p biologi, samt ytterligare 20 p i
något/några av nämnda ämnen.

