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Arbetsintegrerad lärarutbildning (umu.se) 

Till  
Studenter AIL fritidshem och AIL 4–6 
Rektorer och mentorer med AIL student 
Lärarhögskolans kansli och berörda funktioner vid Umeå universitet  
Skolhuvudmännens (SH) projektgrupp 
Lärarhögskolans (LH) projektgrupp  
SH kontaktpersoner AIL 4-6 och fritidshem   
Övriga intresserade 

Arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL) information oktober -22  
Här kommer aktuell information om regeringsuppdraget AIL som Lärarhögskolan vid Umeå universitet 

genomför tillsammans med region Västerbotten och medverkande skolhuvudmän.  

AIL 4 – 6   
Studenterna som läser AIL 4–6 har nu avslutat kursen 6EN040 Engelska för åk 4-6, kurs 1.  Deras nästa 

kurs 6MA038 Matematik 1 för grundskolans årskurs 4–6 börjar idag den 11 oktober. Det betyder att de 

nu påbörjar sin tredje ämneskurs då de i våras läste första kursen i ämnet svenska.  

 

I somras var det några studenter som valde att göra studieavbrott, det är alltid tråkigt när studenter 

slutar. Lärarutbildare och medverkande skolhuvudmän är mån om att så många som möjligt tar ut sin 

examen så att elever får behöriga lärare. Vi har därför påbörjat insamling av erfarenheter från några 

befintliga studenter och från studenter som gjort studieavbrott i syfte att förstå vad skolhuvudmän 

respektive lärarutbildare skulle kunna göra för att de som går AIL ska nå sin examen.  

AIL fritidshem  
Studenterna som läser AIL fritidshem har avslutat sin första kurs 6PE264 Grundlärare som profession 

och sin första VFU kurs 6PE268 Att vara grundlärare. Idag, den 11 oktober påbörjar de kursen 6PE187 

Lärande och undervisning. Kursen innebär bland annat att studenterna ska ha en Campusdag vid Umeå 

universitet den 15 november.  

 

Digital introduktionsträff har genomförts för rektorerna vid två tillfällen och vid två andra tillfällen för 

mentorerna. De flesta har haft möjlighet att delta. De som missat introduktionen har möjlighet att få 

enskild introduktion genom att kontakta projektledaren. Verksamhetensbesök och samtal mellan 

rektor, student och representant från Lärarhögskolan kring de dubbla uppdragen studier och arbete 

kommer att genomföras under oktober och november månad. Besök bokas in löpande.   

 

Aktuell avhandling av Maria Nordqvist: Förhandlingar och tolkningar formade fritidshemmets läroplan 

(umu.se) 

Framtidens AIL 
Arbetet med att utveckla ett hållbart AIL för framtiden inledes med en verkstad den 19 augusti där de 

två projektgrupperna med företrädare från Lärarhögskolan och skolhuvudmän deltog. Tillsammans 

formulerades ett antal utmaningar och möjligheter för att utveckla ett AIL med utgångspunkt från syftet 

i regleringsbrevet. Just nu samlas erfarenheter in från andra lärosätens arbete med VFU inom AIL. Det 

som framkommer ska ligga till grund för en verkstad där några AIL studenter, företrädare från 

skolhuvudmän och Lärarhögskolan kommer bjudas in till samtal om ett upplägg av VFU inom AIL som 

passar bäst i vår region.  Nästa tema vi ska samlas kring är AIL möjlighet att stärka kopplingen teori och 

praktik.   
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