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Välkommen till Mälardalens universitet och  
kompletterande pedagogisk utbildning årskurs 7-9 och 
gymnasiet, 90 hp, KPU! 
 
Kompletterande pedagogisk utbildning leder till en ämneslärarexamen med 
behörighet att undervisa antingen i årskurs 7-9 eller på gymnasiet. Studietakten är på 
trekvartsfart under höst- och vårtermin och heltid under sommarterminen. Det 
innebär att du är färdig ämneslärare efter cirka 1,5 års studier.  
 
Här får du information inför starten på Mälardalens universitet (MDU). 
 
Här hittar du information om: 

1. Kurser termin 1 och programmets upplägg 
2. Begäran om utdrag ur polisens belastningsregister 
3. Frågor och svar om VFU 
4. För dig med tidigare studier 
5. Frågor om programmet 

 
1. Kurser termin 1 och programmets upplägg 

 
Du läser utbildningen på distans med viss schemalagd distansundervisning dagtid 
samt några obligatoriska campusträffar varje läsår. Varje campusträff varar mellan 
1-3 dagar. Du behöver ha tillgång till dator och internetuppkoppling. 
 
Vårtermin 2023:  75% 22,5 hp (3 UVK-kurser) 
Sommartermin 2023:  100% 15 hp (2 UVK-kurser) 
Hösttermin 2023: 75% 22,5 hp (1 UVK-kurs plus VFU1) 
Vårtermin 2024:  75% 22,5 hp (1 UVK-kurs plus VFU2) 
Sommartermin 2024:  100% 7,5 hp (1 UVK-kurs) 
 
Den första terminen kommer du att läsa följande kurser 
 

 OAU258 Introduktion till didaktik 7,5 hp 
 OAU232 Utveckling och lärande 7,5 hp 
 OAU278 Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap 7,5 hp 

 
 
Campusträffar under vårtermin 2023 för studenter som läser termin 1 
 
Datum: 14-15 mars 
Innehåll: Examinationer, seminarier och workshops för kursen OAU232 
(Utveckling och lärande) 
Plats: Campus Eskilstuna (se webbschema för sal och tider) 
 



 
 

Här söker du information om kursens innehåll och kurslitteratur 
https://www.mdu.se/utbildning/hitta-utbildningsplan-och-kursplan? 
 
På denna sida kan du hitta schema från och med den 2 januari 2023.  
https://www.mdu.se/student/schema-och-terminstider 
 
Du anger kurskoden för att söka fram relevant information. 
 

2. Begäran om utdrag ur polisens belastningsregister 

Riksdagen har beslutat att alla lärarstudenter som inom utbildningen genomför 
verksamhetsförlag utbildning (VFU) ska genomgå en registerkontroll ur polisens 
belastningsregister. Beslutet innebär att du måste ordna ett registerutdrag hos 
polismyndigheten innan du ska göra din verksamhetsförlagda utbildning, VFU. 
 
Ansökningsblankett hittar du på polisens webbplats.  
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/  
 
 

3. VFU 

Mälardalens universitet har avtal med övningsskolor i kommunerna Eskilstuna, Flen, 
Köping, Södertälje och Västerås. På dessa skolor kan MDU tillhandahålla VFU-plats. 
 
Önskar du få en VFU-placering hos en skolhuvudman där MDU inte har avtal kan du 
ordna en skola själv som sedan MDU skriver avtal med. För att MDU ska kunna 
skriva ett avtal måste en behörig lärare i det ämne du är antagen finnas och 
fungera som handledare på skolan. 
 
Du har sammanlagt 30 hp VFU i programmet som är fördelade på två perioder. 
 
Hösten 2023: Du genomför 45-50 dagar på en skola 
Våren 2024: Du genomför 45-50 dagar på en skola 
 

4. För dig med tidigare studier 

Du som har studier eller yrkesverksamhet sedan tidigare som du bedömer kan 
motsvara kurser i programmet har rätt att få pröva om dessa studier kan räknas in i 
din examen. 
Information om tillgodoräknande. 
https://www.mdu.se/student/handbok-under-studietiden/tillgodoraknande 
 

5. Frågor om programmet 

Om du har frågor om dina studier är du välkommen att kontakta  
 
Studievägledare Ann Hagernäs 
E-post: ann.hagernas@mdu.se 
Telefon: 016- 15 37 96 
 
Programansvarig Johannes Rytzler 
E-post: johannes.rytzler@mdu.se 
Telefon: 021- 10 73 97 
 
Lärarutbildning på Mälardalens universitet 
https://www.mdu.se/utbildning/omraden/lararutbildningar 


