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Arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL) december 2022  

Här kommer information om regeringsuppdraget AIL som Lärarhögskolan vid 
Umeå universitet genomför tillsammans med region Västerbotten och medverkande 
skolhuvudmän. Vad har hänt sedan sist och vad är på gång? 

AIL fritidshem  

Under oktober och november har programsamordnare Susanne Yttergren och 

projektledare Katarina Markström genomfört verksamhetsbesök på de skolor som har 

medarbetare som läser AIL fritidshem. Vid besöket har de träffat rektor och studenten 

för utbyte och samtal om upplägget och samarbetet kring AIL. Ett fokus på samtalet 

har varit hur studenten upplever utbildningens krav, verksamhetens behov och de 

egna förutsättningarna för att hitta en hållbar balans. Under samtalet har studenterna 

bland annat lyft betydelsen av bra introduktion på skolan, en rektor väl insatt i AIL 

och tid för möte med mentorn. När det gäller utbildningen har de lyft värdet av att i 

god tid få schema, information om grupparbeten och de fysiska träffarna för att kunna 

planera studier, arbete och fritid. Många beskriver den geografiska basgruppen och 

studiedagar med varierat upplägg som positivt. Trots att flera av studenterna uttryckte 

att det tidvis är tufft att få ihop arbete, studier och privatliv, så var många också väldigt 

tacksamma över att ha fått den här möjligheten att studera.  I samband med besöket 

visades även fritidshemmets lokaler och verksamheten beskrevs. På många skolor var 

även mentor med under delar av besöket. Vill ni veta mer så finns kontaktuppgifter 

nedan.   

 

Just nu läser studenterna på AIL fritidshem, kurs 6LU006 ”Kunskap, vetenskap och 

forskningsmetodik” som avslutas 15 januari 2023. Vårterminen inleds 16 januari 2023 

med kurs 6LU007, ”Etik, demokrati och det heterogena klassrummet”.  

 

Universitetets läsår innehåller inget jullov så tisdagar och onsdagar kommer att vara 

schemalagd för studenterna i form av t. ex föreläsningar, grupparbete och/eller tid för 

självstudier. 

AIL åk 4–6   

Under hösten har programsamordnare Jonas Wikström genomfört en avhoppsanalys 

genom att intervjua studenter som avslutat sin utbildning. I analysen kan man utläsa 

att studenter som avslutat sin utbildning är positiva till upplägget AIL men de nämner 

också att det varit svårt att få ihop alla delar som arbete, studier och privatliv. Vill du 

veta mera om analysen så finns kontaktuppgifter nedan.  

 

https://www.umu.se/lararhogskolan/samarbeta-med-oss/arbetsintegrerad-lararutbildning/
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Den 21 november startade kurs 6MN042, ”Matematik 2” för åk 4–6. Fokus på den 

kursen ligger på matematikdidaktik inom taluppfattning. I kursen kommer tre 

uppgifter inom teori/praktik att genomföras. Det uppgifter inom utomhusmatematik, 

programmering och diagnoser.  Nästa kurs 6MN042, ”Matematik 3” startar den 16 

januari 2023.  

Hitta kursplaner  

Är du intresserad av kurserna som studenterna läser, till exempel examensmål och 
kurslitteratur, så kan du söka fram kursen genom att slå in kurskoden på den här 
länken. 

Framtidens AIL 

Fredag den 2 december träffades NEAL, nationellt nätverk för erfarenhetsutbyte om 
arbetsintegrerad lärarutbildning. På mötet delades erfarenheter kring lärosätenas 
upplägg av VFU inom AIL och ett datum för en nationell konferens beslutades. Mer 
information om konferensen kommer.  
 
Regionalt pågår arbetet med att utreda vilket upplägg av VFU som bäst passar i vår 
region. Efter årsskiftet genomförs därför en workshop där en grupp av studenter, 
rektorer, lärarutbildare och skolhuvudmän kommer bjudas in för att bidra med 
perspektiv och synpunkter på ett möjligt upplägg av VFU inom AIL.  

Viktiga datum  

• Workshop VFU inom AIL   30 januari 13.00-16.30  

• Mentorer AIL fritidshem & åk4–6. 16 februari 12.30-14.00 

• Rektorer AIL fritidshem   14 mars kl. 15.00-16.30  

• Rektorer AIL 4–6     15 mars kl. 15.00-16.30  

• Nationell konferens om AIL   10–11 oktober   

Inbjudan med mer information kommer skickas till berörda. 
 

Avslutningsvis önskar vi en annalkande God jul och ett Gott Nytt År.  

 
/Katarina, Jonas och Susanne  
 
 
 
Kontaktuppgifter:  
Programsamordnare AIL fritidshem: Susanne Yttergren susanne.yttergren@umu.se 
Programsamordnare AIL åk 4–6: Jonas Wikström jonas.wikstrom@umu.se 
Projektledare AIL: Katarina Markström katarina.markstrom@umu.se 
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