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Ärende p: 36
Ärende: Strukturändring av termin 4 inom grundlärarprogrammet med inriktning
mot fritidshem, F-3 och 4-6
Beslut
Lärarhögskolans föreståndare beslutar
 att fastställa strukturändring av grundlärarprogrammets termin 4, enligt förslag 3 i
bilagan.
Bakgrund
Grundlärarrådet har utrett strukturen för termin 4 inom grundlärarprogrammet med inriktning mot
fritidshem, F–3 samt 4–6. Syftet var att se om det går att uppnå förbättringar och effektiviseringar
genom att samordna vissa delar, så att vissa kurser samläses mellan olika programinriktningar.
Dessutom ligger en VFU-period under skolornas påsklov, vilket inte är optimalt.
Föredragande
Birgitta Wilhelmsson
Beredning
En utredare vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik har i samråd
med programrådet utarbetat ett förslag på ny struktur. Förslaget har beretts i grundlärarrådet.
Rådet rekommenderar föreståndaren för LH att besluta om förslag 3, eftersom det leder till
ekonomiska och pedagogiska fördelar.
Motivering till beslut
Förslag 3 leder till ekonomiska samordningsvinster för institutionerna, eftersom kurserna
Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UUL) och Bedömning för och
av lärande för grundskolan (BFL) samläses med alla tre grundlärarinriktningarna. Föreslaget
leder även till pedagogiska samordningsvinster. Samläsningen måste dock ses över så att det
verkligen sker ett pedagogiskt möte med respekt för alla tre inriktningarna.
Förslaget leder till att studenterna har alla UK 2-kurserna med sig genom och har därmed större
beredskap och förståelse för elevers olikheter inför VFU:n, samt att studenterna inte drabbas av att
den sista veckan i grundskolan inte medför så mycket ur ett lärandeperspektiv.
Ytterligare fördelar med förslaget är att de studerande får erfara nationella provrättningar, det blir
gynnsammare att genomföra utomhuspedagogiska aktiviteter och eventuellt kan studenterna inom
F-3 + fritidshem mötas i verksamheterna då VFU:n sammanfaller.
Bilaga
Förslag på ny struktur för termin 4 inom grundlärarprogrammet, bilaga p 36 B

Maria Löfgren
Föreståndare Lärarhögskolan
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Expedieras (180531):
Birgitta Wilhelmsson, Lärarhögskolan
Birgit Andersson, ordförande i programrådet för grundlärarprogrammet
Helena Näs, naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Jonas Wikström, naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Mikael Henningsson, psykologi
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Bilaga p 36 B

Strukturändring av termin 4 för fritidshem, F-3 och 4-6
Nuvarande struktur

Fritidshem
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan - fritidshem (UK) 8 hp
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK), 11hp
6PE229 Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU), 11 hp

Åk F-3
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK), 11 hp
6LÄ048 Att undervisa i F-3 (VFU) 6 hp
6PE222 Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp

Åk 4-6
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp
6PE236

Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK) 11hp

6LÄ046 Att undervisa i åk 4-6 (VFU) 6 hp
6PE222 Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp

Bilaga p 36 B

Strukturändring av termin 4 för fritidshem, F-3 och 4-6
Förslag 1-4 så läser fritidshem, f-3 och 4-6 kurser tillsammans där det finns samordningsvinster.
Förslag 5- så finns vissa samordningsvinster men färre

Förslag 1 och 2 – VFU som första kurs på terminen
Förslag 1:
Fritidshem
6PE229 Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU), 11 hp
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK), 11hp
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan - fritidshem (UK) 8 hp
Åk F-3
6LÄ048 Att undervisa i F-3 (VFU) 6 hp
6PE222 Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK), 11 hp
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp
Åk 4-6
6LÄ046 Att undervisa i åk 4-6 (VFU) 6 hp
6PE222 Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK) 11hp
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp

Förslag 2:
Fritidshem
6PE229 Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU), 11 hp
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan - fritidshem (UK) 8 hp
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK), 11hp
Åk F-3
6LÄ048 Att undervisa i F-3 (VFU) 6 hp
6PE222 Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK), 11 hp
Åk 4-6
6LÄ046 Att undervisa i åk 4-6 (VFU) 6 hp
6PE222 Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp

Bilaga p 36 B
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK) 11hp

Förslag 3 och 4 – VFU som sista kursen på terminen
Förslag 3
Fritidshem
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan - fritidshem (UK) 8 hp
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK), 11hp
6PE229 Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU), 11 hp
Åk F-3
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK), 11 hp
6PE222 Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp
6LÄ048 Att undervisa i F-3 (VFU) 6 hp
Åk 4-6
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK) 11hp
6PE222 Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp
6LÄ046 Att undervisa i åk 4-6 (VFU) 6 hp

Förslag 4
Fritidshem
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK), 11hp
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan - fritidshem (UK) 8 hp
6PE229 Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU), 11 hp
Åk F-3
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK), 11 hp
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp
6PE222 Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp
6LÄ048 Att undervisa i F-3 (VFU) 6 hp

Åk 4-6
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK) 11hp
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp
6PE222 Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp
6LÄ046 Att undervisa i åk 4-6 (VFU) 6 hp

Bilaga p 36 B

Förslag 5
Fritidshem
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK), 11hp
6PE229 Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU), 11 hp
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan - fritidshem (UK) 8 hp
Åk F-3
6LÄ048 Att undervisa i F-3 (VFU) 6 hp
6PE222 Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK), 11 hp
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp
Åk 4-6
6LÄ046 Att undervisa i åk 4-6 (VFU) 6 hp
6PE222 Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK) 11hp
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp

Beslut
Föreståndarens beslutsmöte (FBM)
Lärarhögskolan
FS 2.1.6-547-17

2018-06-05
Sid 1 (1)

Ärende p: 37
Ärende: Omdisponering av forskningsanslag i forskning- och utvecklingsprojektet
Kampen för läraryrkets kunskap – möjliga vägar för lärares professionalism (Piteåprojektet)
Föredragande: Anna Nordström
Bakgrund: Den 20 november 2017 fördelades Inger Erixon Arreman på institutionen
för tillämpad utbildningsvetenskap 3 mkr av Lärarhögskolan för FoU-projektet Kampen
för läraryrkets kunskap – möjliga vägar för lärares professionalism (Piteå-projektet).
Den 30 maj 2018 inkom en begäran om omdisponering av medlen samt en reviderad
budget i enlighet med den önskade omdisponeringen.
Orsaken till omdisponeringen är att Erik Sigurdson, institutionen för estetiska ämnen,
kommer att lämna sitt uppdrag i projektet. Som ersättare, från och med 1 september
2018, föreslås forskaren och filosofie doktor Catarina Lundqvist. Hon har i sin nuvarande
anställning vid Norrbottens kommuner ett särskilt uppdrag som vetenskaplig ledare för
området Utbildning och Lärande, vilket innefattar administrativ och organisatorisk
medverkan och insyn i utvecklingen av praktiknära forskning i Piteå kommun.
Beredning: Lärarhögskolans kansli och ledning har berett ärendet.
Beslut: Rektor beslutar att godkänna Inger Erixon Arremans ansökan om
omdisponering av medel i enlighet med insänd ansökan och reviderad budget daterad
2018-05-31.
Motivering till beslut: Projektledningen för FoU-projektet gör bedömningen att
Catarina Lundqvists samlade vetenskapliga kompetens samt professionella
kvalifikationer gör henne lämpad för forskningsuppdraget.
Bilagor: Bilaga 37 B: Motivering av ny anställning CL
Bilaga 37 C: REV-budget till LH
Utbetalning: Medlen betalas ut i 12-delar och en korrigering av beloppen över åren
kommer att göras så att de stämmer överens med den reviderade budgeten.
Expedieras (180611): Inger Erixon Arreman, Liselott Engström, Carina Rönnqvist,
Boa Drammeh, Agnetha Simm, Anna Nordström, registratur
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Bilaga p 37 B

Umeå, 30 maj 2018
Till Lärarhögskolan
Johan Lithner, bitr. rektor

Med anledning av att läraren och forskaren Erik Sigurdson, Estetiska institutionen, Umeå
universitet, lämnat sitt forskningsuppdrag i FoU-projektet ”Kampen för läraryrkets kunskap”
våren 2018 önskar vi omdisponera forskningsanslaget och fr o m 1 september 2018 anlita
forskaren och filosofie doktor Catarina Lundqvist för forskning i projektet.
I sin nuvarande anställning vid Norrbottens kommuner har Catarina Lundqvist särskilt
uppdrag som vetenskaplig ledare för området Utbildning och Lärande, vilket innefattar
administrativ och organisatorisk medverkan och insyn i utvecklingen av praktiknära forskning
i Piteå kommun. Utifrån Catarina Lundqvists samlade vetenskapliga kompetens samt
professionella kvalifikationer är det vår bedömning att Lundqvist är särskilt lämpad för
forskningsuppdrag inom FoU-projektet.

Inger Erixon Arreman, universitetslektor, docent i pedagogiskt arbete
Projektledare för FoU-projektet Kampen för läraryrkets kunskap
Tillämpad utbildningsvetenskap
Umeå universitet
inger.erixon.arreman@umu.se
090-786 64 70 (arbete)
070-289 04 54 (privat)

Bilaga p 37 C
Uppdaterad 2018-05-31
Lön inkl LKP huvudsökande
Lön inkl LKP medsökande 1
Lön inkl LKP medsökande 2
Lön inkl LKP medsökande 3

Expenser

Namn
Inger Erixon Arreman
Per-Olof Erixon
Stina Westerlund
Catarina Lundqvist

Empiriinsaml. Piteå, konferenser,
forskningsmöten

Igem
Lokalkostnad
Summa

2017
86
0
51
50

2018
318
0
157
82

2019
371
0
200
178

2020
426
0
204
182

Totalt
1 202
0
611
492
0

13
30
5
235

70
94
24
745

70
123
24
966

80
134
28
1 055

233
380
81
3 000

4 månader
2017
30%
0%
20%
20%

2018
35%
0%
20%
11%

2019
40%
0%
25%
20%

12 månader
2020
45%
0%
25%
20%

not: faktiska utfallet för 2017

Huvudsökande, % av heltid
Medsökande 1, % av heltid
Medsökande 2,% av heltid
Medsökande 3, % av heltid
Medsökande 4, % av heltid

Namn
Inger Erixon Arreman
Per-Olof Erixon
Stina Westerlund
Catarina Lundqvist
0
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Ärende p: 38
Ärende: Komplettering av tidigare beslut om Strukturändring av termin 4 inom
grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem, F-3 och 4-6
Beslut
Lärarhögskolans föreståndare beslutar
 att fastställa strukturändring av grundlärarprogrammens termin 4, enligt förslag 3 i
bilagan.
Bakgrund
Grundlärarrådet har utrett strukturen för termin 4 inom grundlärarprogrammet med inriktning mot
fritidshem, F–3 samt 4–6. Syftet var att se om det går att uppnå förbättringar och effektiviseringar
genom att samordna vissa delar, så att vissa kurser samläses mellan olika programinriktningar.
Dessutom ligger en VFU-period under skolornas påsklov, vilket inte är optimalt.
Föredragande
Birgitta Wilhelmsson
Beredning
En utredare vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik har i samråd
med programrådet utarbetat ett förslag på ny struktur. Förslaget har beretts i grundlärarrådet.
Rådet rekommenderar föreståndaren för LH att besluta om förslag 3, eftersom det leder till
ekonomiska och pedagogiska fördelar.
Motivering till beslut
Förslag 3 leder till ekonomiska samordningsvinster för institutionerna, eftersom kurserna
Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UUL) och Bedömning för och
av lärande för grundskolan (BFL) samläses med alla tre grundlärarinriktningarna. Föreslaget
leder även till pedagogiska samordningsvinster. Samläsningen måste dock ses över så att det
verkligen sker ett pedagogiskt möte med respekt för alla tre inriktningarna.
Förslaget leder till att studenterna har alla UK 2-kurserna med sig genom och har därmed större
beredskap och förståelse för elevers olikheter inför VFU:n, samt att studenterna inte drabbas av att
den sista veckan i grundskolan inte medför så mycket ur ett lärandeperspektiv.
Ytterligare fördelar med förslaget är att de studerande får erfara nationella provrättningar, det blir
gynnsammare att genomföra utomhuspedagogiska aktiviteter och eventuellt kan studenterna inom
F-3 + fritidshem mötas i verksamheterna då VFU:n sammanfaller.
Komplettering till tidigare beslut
Ett fel i tidigare beslut har uppmärksammats av programrådet. Kursen Utbildningsvetenskap,
undervisning och lärande för grundskolan (UUL) samläses med alla tre grundlärarinriktningarna
men efter två olika kursplaner:
6PE224 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan- fritidshem (UK) 8 hp
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp

Bilaga
Förslag på ny struktur för termin 4 inom grundlärarprogrammet, bilaga p 38 B
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Maria Löfgren
Föreståndare Lärarhögskolan

Expedieras (180613):
Birgitta Wilhelmsson, Lärarhögskolan
Birgit Andersson, ordförande i programrådet för grundlärarprogrammet
Helena Näs, naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Jonas Wikström, naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Mikael Henningsson, psykologi
Anna Sundström, psykologi
Simon Wolming, pedagogik
Mårten Almerud, pedagogik
Gunnar Schedin, tillämpad utbildningsvetenskap
Annika Nilsson, tillämpad utbildningsvetenskap
Görel Granström, juridik
Lena Landström, juridik
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Bilaga p 38 B

Strukturändring av termin 4 för fritidshem, F-3 och 4-6
Nuvarande struktur

Fritidshem
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan - fritidshem (UK) 8 hp
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK), 11hp
6PE229 Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU), 11 hp

Åk F-3
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK), 11 hp
6LÄ048 Att undervisa i F-3 (VFU) 6 hp
6PE222 Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp

Åk 4-6
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp
6PE236

Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK) 11hp

6LÄ046 Att undervisa i åk 4-6 (VFU) 6 hp
6PE222 Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp

Bilaga p 38 B

Strukturändring av termin 4 för fritidshem, F-3 och 4-6
Förslag 1-4 så läser fritidshem, f-3 och 4-6 kurser tillsammans där det finns samordningsvinster.
Förslag 5- så finns vissa samordningsvinster men färre

Förslag 1 och 2 – VFU som första kurs på terminen
Förslag 1:
Fritidshem
6PE229 Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU), 11 hp
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK), 11hp
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan - fritidshem (UK) 8 hp
Åk F-3
6LÄ048 Att undervisa i F-3 (VFU) 6 hp
6PE222 Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK), 11 hp
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp
Åk 4-6
6LÄ046 Att undervisa i åk 4-6 (VFU) 6 hp
6PE222 Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK) 11hp
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp

Förslag 2:
Fritidshem
6PE229 Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU), 11 hp
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan - fritidshem (UK) 8 hp
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK), 11hp
Åk F-3
6LÄ048 Att undervisa i F-3 (VFU) 6 hp
6PE222 Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK), 11 hp
Åk 4-6
6LÄ046 Att undervisa i åk 4-6 (VFU) 6 hp
6PE222 Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp

Bilaga p 38 B
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK) 11hp

Förslag 3 och 4 – VFU som sista kursen på terminen
Förslag 3
Fritidshem
6PE224 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan - fritidshem (UK) 8 hp
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK), 11hp
6PE229 Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU), 11 hp
Åk F-3
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK), 11 hp
6PE222 Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp
6LÄ048 Att undervisa i F-3 (VFU) 6 hp
Åk 4-6
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK) 11hp
6PE222 Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp
6LÄ046 Att undervisa i åk 4-6 (VFU) 6 hp

Förslag 4
Fritidshem
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK), 11hp
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan - fritidshem (UK) 8 hp
6PE229 Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU), 11 hp
Åk F-3
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK), 11 hp
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp
6PE222 Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp
6LÄ048 Att undervisa i F-3 (VFU) 6 hp

Åk 4-6
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK) 11hp
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp
6PE222 Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp
6LÄ046 Att undervisa i åk 4-6 (VFU) 6 hp

Bilaga p 38 B

Förslag 5
Fritidshem
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK), 11hp
6PE229 Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU), 11 hp
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan - fritidshem (UK) 8 hp
Åk F-3
6LÄ048 Att undervisa i F-3 (VFU) 6 hp
6PE222 Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK), 11 hp
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp
Åk 4-6
6LÄ046 Att undervisa i åk 4-6 (VFU) 6 hp
6PE222 Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp
6PE236 Bedömning för och av lärande för grundskolan (UK) 11hp
6PE225 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp

Beslut
Beslutsmöte (BM)
Lärarhögskolan
FS 3.2-1230-18

2018-06-18
Sid 1 (1)

Ärende p: 39

Ärende: Anmälningstal till Studentcentrum/Antagningen från Lärarhögskolan.
Föredragande: Birgitta Wilhelmsson
Bakgrund och beredning: Varje termin lämnar Lärarhögskolans kansli underlag till
Studentcentrum/Antagningen gällande antagningstal för urval 1, 2 samt efteranmälningstal (EAtal). Talen reglerar antalet studenter som kommer att ges ett positiv besked om tillträde till sökt
utbildning. De anmälningstal som är aktuella för ht 2018 är gulmarkerade.

Beslut: Föreståndare Maria Löfgren beslutar att fastställa förslag till antagningstal enligt bilaga
39 B.
Motivering till beslut: Förslaget följer tidigare års antagningstal och även beslut om
planeringstal fattat av Lärarhögskolans styrelse.
Bilaga: Anmälningsstatistik, antagningsomgång ht 2018, bilaga 39 B.
Expedieras till: Birgitta Wilhelmsson, Maria Löfgren, Studentcentrum (via Birgitta)
Kopia för kännedom till:
Annika Nilsson, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap,
Mårten Almerud, Pedagogiska institutionen,
Jonas Nilsson, Institutionen för idé och samhällsstudier,
Jonas Wikström, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Registratur

Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se

Umeå universitet
Studentcentrum/ Antagningen
Anmkod

Benämning

Förskollärarpro
01600 grammet
Grundlärarpro
grammet 01602 fritidshem
Grundlärarpro
grammet förskoleklass
01604 och åk 1-3
Grundlärarpro
grammet grundskolans
01606 åk 4-6

Poäng Kurskod

210.0

LYFSK

180.0

LYGFR

240.0

240.0

Ämneslärarpro
grammet - åk 79Ingångsämne:
01626 Slöjd textil
270.0
Ämneslärarpro
grammet - åk 79Ingångsämne:
Slöjd trä och
01628 metall
270.0
Ämneslärarpro
grammet gymnasieskola
nIngångsämne:
01634 Engelska
330.0

LYGFT

LYGRM

LYAGR TX
AL

LYAGR TM
AL

LYAGY EN
GS

Anmälningsstatistik, antagningsomgång HT2018

Takt

Tid

Form Institution
Kursort
Kansliet för
lärarutbildnin
100% DAG NML g
Umeå
Kansliet för
lärarutbildnin
100% DAG NML g
Umeå

2018-05-24

Sökalte
rnativ Sökalte Sökalte
Antal
Antagn. Antagn.
Summeringsni till
rnativ rnativ Poäng- Poäng- Poäng- Poäng- Poäng- Poäng- individe Planeri tal
tal
vå
urval
ej urval ej klara prio 1 prio 2 prio 3 prio 4 prio 5 prio 6- r
ngstal urval 1 urval 2 EA-tal

Totalt

233

76

95

120

81

46

36

22

99

404

80

150

110

100

Totalt

121

32

32

56

37

27

15

14

36

185

35

70

50

50

100% DAG NML

Kansliet för
lärarutbildnin
g
Umeå

Totalt

185

55

56

82

69

46

30

23

46

296

60

90

70

70

100% DAG NML

Kansliet för
lärarutbildnin
g
Umeå

Totalt

146

61

61

51

64

32

28

24

69

268

40

80

50

50

100% DAG NML

Kansliet för
lärarutbildnin
g
Umeå

Totalt

3

12

5

5

7

3

1

1

3

20

20

30

30

30

100% DAG NML

Kansliet för
lärarutbildnin
g
Umeå

Totalt

2

11

3

4

4

3

2

1

2

16

20

30

30

30

100% DAG NML

Kansliet för
lärarutbildnin
g
Umeå

Totalt

113

20

61

41

33

21

19

15

65

194

35

50

45

45

1(6)

Umeå universitet
Studentcentrum/ Antagningen
Ämneslärarpro
grammet gymnasieskola
nIngångsämne:
01636 Matematik
330.0

LYAGY MA
TT

Ämneslärarpro
grammet gymnasieskola
nIngångsämne:
01640 Historia
330.0

LYAGY HIS
T

Ämneslärarpro
grammet gymnasieskola
nIngångsämne:
01642 Religion
330.0

LYAGY REL
K

Ämneslärarpro
grammet gymnasieskola
nIngångsämne:
Samhällskunsk
01644 ap
330.0

LYAGY SA
MK

Ämneslärarpro
grammet gymnasieskola
nIngångsämne:
Idrott och
01646 hälsa
330.0

LYAGY IDR
H

Anmälningsstatistik, antagningsomgång HT2018

2018-05-24

100% DAG NML

Kansliet för
lärarutbildnin
g
Umeå

Totalt

50

17

28

16

10

20

10

7

32

95

20

40

30

30

100% DAG NML

Kansliet för
lärarutbildnin
g
Umeå

Totalt

104

23

43

32

25

25

22

13

53

170

20

40

30

30

100% DAG NML

Kansliet för
lärarutbildnin
g
Umeå

Totalt

52

11

16

6

17

15

6

8

27

79

15

25

20

20

100% DAG NML

Kansliet för
lärarutbildnin
g
Umeå

Totalt

64

41

56

26

19

16

15

21

64

161

15

30

20

20

100% DAG NML

Kansliet för
lärarutbildnin
g
Umeå

Totalt

69

55

33

36

29

17

17

15

43

157

25

50

30

30

2(6)

Umeå universitet
Studentcentrum/ Antagningen
Ämneslärarpro
grammet gymnasieskola
nIngångsämne:
01648 Svenska
330.0

LYAGY SV
AA

Ämneslärarpro
grammet gymnasieskola
nIngångsämne:
01650 Bild
330.0

LYAGY BIL
Ä

Ämneslärarpro
grammet gymnasieskola
nIngångsämne:
01654 Musik
330.0
Studie- och
yrkesvägledarp
rogrammet Reguljär
01656 utbildning
180.0

LYAGY MU
SI

LYSYV REG
U

Studie- och
yrkesvägledarp
rogrammet 01658 DSTutbildning 180.0

LYSYV DIS
T

Ämneslärarpro
grammet gymnasieskola
nIngångsämne:
01668 Biologi
330.0

LYAGY BIO
L

Anmälningsstatistik, antagningsomgång HT2018

2018-05-24

100% DAG NML

Kansliet för
lärarutbildnin
g
Umeå

Totalt

88

8

29

22

21

16

15

12

39

125

28

60

40

40

100% DAG NML

Kansliet för
lärarutbildnin
g
Umeå

Totalt

0

23

14

15

3

4

2

1

12

37

8

20

15

15

100% DAG NML

Kansliet för
lärarutbildnin
g
Umeå

Totalt

7

15

7

10

8

3

2

2

4

29

10

20

15

15

100% DAG NML

Kansliet för
lärarutbildnin
g
Umeå

Totalt

229

26

58

68

54

43

44

17

87

313

30

50

35

35

100% DAG DST

Kansliet för
lärarutbildnin
g
Umeå

Totalt

835

150

99

210

218

187

110

74

285

1084

24

50

30

30

100% DAG NML

Kansliet för
lärarutbildnin
g
Umeå

Totalt

29

8

18

9

10

10

10

1

15

55

8

20

15

15
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Umeå universitet
Studentcentrum/ Antagningen

Ämneslärarpro
grammet gymnasieskola
nIngångsämne:
01670 Naturkunskap 330.0

LYAGY NA
TU

Ämneslärarpro
grammet gymnasieskola
nIngångsämne:
01672 Franska
330.0

LYAGY FR
AN

Ämneslärarpro
grammet gymnasieskola
nIngångsämne:
01674 Spanska
330.0

LYAGY SP
AN

Ämneslärarpro
grammet gymnasieskola
nIngångsämne:
Svenska som
01676 andraspråk
330.0

LYAGY SV
AN

Ämneslärarpro
grammet gymnasieskola
nIngångsämne:
01678 Tyska
330.0

LYAGY TYS
K

Anmälningsstatistik, antagningsomgång HT2018

2018-05-24

100% DAG NML

Kansliet för
lärarutbildnin
g
Umeå

Totalt

8

10

12

4

6

3

3

2

12

30

8

20

15

15

100% DAG NML

Kansliet för
lärarutbildnin
g
Umeå

Totalt

7

4

2

1

3

0

2

1

6

13

2

10

8

8

100% DAG NML

Kansliet för
lärarutbildnin
g
Umeå

Totalt

7

2

8

5

1

3

2

1

5

17

3

10

8

8

100% DAG NML

Kansliet för
lärarutbildnin
g
Umeå

Totalt

24

5

10

4

6

6

3

3

17

39

10

20

15

15

100% DAG NML

Kansliet för
lärarutbildnin
g
Umeå

Totalt

7

2

3

0

3

3

2

2

2

12

2

10

8

8
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Umeå universitet
Studentcentrum/ Antagningen
Ämneslärarpro
grammet gymnasieskola
nIngångsämne:
01692 Geografi
330.0

LYAGY GE
OG

Kompletterand
e pedagogisk
utbildning - åk
7-9 Kompletterand
e pedagogisk
utbildning06010 Halvfart
90.0

LYKGR GR
HF

Kompletterand
e pedagogisk
utbildning - åk
7-9 Kompletterand
e pedagogisk
utbildningFörhöjd
06012 studietakt
90.0

LYKGR GR
FH

Kompletterand
e pedagogisk
utbildning gymnasieskola
nKompletterand
e pedagogisk
utbildning06110 Halvfart
90.0

LYKGY GY
HF

Anmälningsstatistik, antagningsomgång HT2018

2018-05-24

100% DAG NML

Kansliet för
lärarutbildnin
g
Umeå

Totalt

28

8

13

4

7

5

10

3

20

49

5

10

8

8

50% DAG DST

Kansliet för
lärarutbildnin
g
Umeå

Totalt

10

10

129

68

30

16

11

6

18

149

20

50

30

30

100% DAG DST

Kansliet för
lärarutbildnin
g
Umeå

Totalt

0

1

167

58

32

20

16

9

33

168

10

25

15

15

50% DAG DST

Kansliet för
lärarutbildnin
g
Umeå

Totalt

0

10

174

88

27

16

12

9

32

184

25

35

30

30

5(6)

Umeå universitet
Studentcentrum/ Antagningen

Anmälningsstatistik, antagningsomgång HT2018

Kompletterand
e pedagogisk
utbildning gymnasieskola
nKompletterand
e pedagogisk
utbildningFörhöjd
06112 studietakt
90.0

LYKGY GYF
H

Yrkeslärarprogr
06300 ammet
90.0

LYYRK

Specialpedago
gprogrammet Allmäninriktnin
06310 g
90.0

LYSPE ALL
M

100% DAG DST

Pedagogiska
Inst

Speciallärarpro
grammet Språk-, skrivoch
06400 läsutveckling 90.0

LYSPL SVG
G

100% DAG DST

Speciallärarpro
grammet Matematikutve
06410 ckling
90.0

LYSPL MA
GG

Speciallärarpro
grammet Utvecklingsstör
06412 ning
90.0

LYSPL UTG
G

100% DAG DST

Kansliet för
lärarutbildnin
g
Umeå
Kansliet för
lärarutbildnin
g
Umeå

2018-05-24

Totalt

0

5

297

126

58

37

21

18

42

302

20

35

25

25

Totalt

0

1

160

119

11

5

12

2

12

161

40

80

50

50

Umeå

Totalt

186

63

5

172

36

16

9

11

10

254

40

60

50

45

Pedagogiska
Inst

Umeå

Totalt

28

27

20

39

20

9

3

2

2

75

20

40

30

30

100% DAG DST

Pedagogiska
Inst

Umeå

Totalt

16

18

10

20

14

4

2

1

3

44

15

40

25

25

100% DAG DST

Pedagogiska
Inst

Umeå

Totalt

19

11

6

21

9

2

2

1

1

36

15

30

20

20

50% DAG DST

6(6)

Beslut
Beslutsmöte (BM)
Lärarhögskolan
FS 3.2-1231-18

2018-06-18
Sid 1 (1)

Ärende p: 40
Ärende: Beslut om brytdatum för kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna för
förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammen och ämneslärarprogrammet, vt 19 och ht 19
Föredragande: Birgitta Wilhelmsson
Bakgrund och beredning: Som en service till berörda institutioner upprättar Lärarhögskolans
kansli brytdatum för kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna, UK 1 och UK 2.
Beslut: Föreståndare Maria Löfgren beslutar att fastställa beslut om föreslagna brytdatum.

Motivering till beslut: Ärendet har beretts av kansliet för Lärarutbildning i enlighet med Umu
direktiv för brytdatum samt utifrån tidigare önskemål från berörda kursansvariga institutioner.

Bilaga: Matris brytdatum förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet och
ämneslärarprogrammet (UK 1 och 2), vt 19 och ht 19, bilaga 40 B
Expedieras till:
Annika Nilsson, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Mårten Almerud, pedagogiska institutionen
Jonas Wikström, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Anna Sundström, Institutionen för psykologi
Lena Landström, Juridiska institutionen
Jenny Eklöf, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Stina Berglund, Lärarhögskolans kansli
Ingela Jonasson, Lärarhögskolans kansli
Joakim Bergbom, Lärarhögskolans kansli
Catarina Rudälv, Institutionen för matematik och matematisk statistik
Registratur

Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se

Brytdatum för kurser inom UK 1 och 2, Förskollärar-, grundlärar- och Ämneslärarprogrammen, vt 19 och ht 19

Totalt 94 dagar enligt UmU
rektorsbeslut 2019-01-21
–2019-06-09
KursVt 19 Termin ord

Kurskod Förskollärarprogrammet antagna vt 19

Kursansvarig

Medverkande

Kursdatum

Juridik 1,5 hp

2019-01-21 – 2019-02-13 =
18 dgr

1

1

6PE183

Förskollärare som profession (UK)

6,0

TUV 4,5 hp

1

2

6PE184

Att vara förskollärare (VFU)

1,5

TUV 1,5 hp

1

3

6PE187

Lärande och undervisning (UK)

7,5

1

4

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK)

7,5

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena
lärandemiljön (UK)

1

5

7,5

Pedagogik 4,5 hp
Inst för ide- o
samhällsstudier
5 hp
Inst för ide- o
samhällsstudier
4 hp

2019-02-14 – 2019-02-20 =
5 dgr

Psykologi 3 hp
Statistik 1,5 hp, Pedagogik
1 hp
Kultur- o
medievetenskaper
3,5 hp

2019-02-21-2019-03-25 =
23 dgr
2019-03-26-2019-05-02 =
24 dgr
2019-05-03 –2019-06-09 =
24 dgr

Förskollärarprogrammet antagna ht 17

Vt 19

Ej i UK

Poäng
denna
termin

4

4

4

1

2

3

6PE252

Förskolans uppdrag och arbetssätt 2

6PE220

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande
för förskolan (UK)

6PE221

Specialpedagogik för förskolan (UK)

10,0

8,0

6,0

TUV 10 hp

2019-01-21 - 2019-03-04 =
31 dgr

TUV 5 hp

Pedagogik 1 hp, Psykologi 2019-03-05 - 2019-04-05 =
2 hp
25 dgr

TUV 3 hp

2019-04-06 - 2019-05-08 =
Pedagogik 3 hp, Psykologi 19 dgr

Brytdatum för kurser inom UK 1 och 2, Förskollärar-, grundlärar- och Ämneslärarprogrammen, vt 19 och ht 19

4

4

6PE237

Bedömning för lärande i förskolan (UK)

6 ( av
totalt 10
hp)
NMD 6 hp

TUV 3 hp,
Juridik 1 hp

2019-05-09 - 2019-06-09 =
19 dgr

Förskollärarprogrammet antagna vt 17

Vt 19

5

1

6PE237

Bedömning för lärande i förskolan (UK)

4 ( av
totalt 10
hp)
NMD 6 hp

TUV 3 hp, Juridik 1 hp

2019-01-21 - 2019-02-06 =
13 dgr
2019-02-07 - 2019-03-27=
35 dgr

5

2

6PE253

Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU)

11

TUV 11 hp

5

3

6NO043

Naturvetenskap och teknik för förskolan

15

NMD 12 hp

TUV 3 hp

2019-03-28-2019-06-09 =
47 dgr

Pedagogik 3 hp

TUV 3 hp,
Psykologi 2 hp

2019-01-21 - 2019-02-22 =
25 dgr

NMD 5 hp

Pedagogik 2, 5 hp,
TUV 2, 5 hp, Juridik 1 hp

2019-02-23 - 2019-04-12 =
35 dgr

Vt 19

Grundlärarprogrammet fritidshem antagna ht 17
4
4

4

1
2

3

6PE224
6PE236

6PE229

Vt 19

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande
för grundskolan - fritidshem (UK)
Bedömning för och av lärande i grundskolan (UK)

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU)

8,0
11,0

11,0

TUV

8,0

Pedagogik 3 hp

2019-04-13 - 2019-06-09 =
34 dgr

Grundlärarprogrammet F-3 antagna ht 17
4

4
4

1

2
3

6PE225

6PE236
6PE222

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande
för grundskolan (UK)

Bedömning för och av lärande i grundskolan (UK)
Specialpedagogik för grundskolan (UK)

11,0
5,0

NMD 5 hp
Pedagogik 2,5 hp

NMD 3 hp,
Psykologi 2 hp
Pedagogik 2,5 hp,
TUV 2,5 hp, Juridik 1 hp
TUV 2 hp,
Psykologi 0,5 hp

2019-01-21 - 2019-02-22 =
25 dgr
2019-02-23 - 2019-04-12 =
35 dgr
2019-04-13 - 2019-05-09 =
15 dgr

Brytdatum för kurser inom UK 1 och 2, Förskollärar-, grundlärar- och Ämneslärarprogrammen, vt 19 och ht 19

4

4

6LÄ048

Att undervisa i F-3 (VFU)

6PE225

Grundlärarprogrammet 4-6 antagna ht 17
Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande
för grundskolan (UK)

Vt 19
4

4

1

2

6PE236

Bedömning för och av lärande i grundskolan (UK)

4

3

6PE222

Specialpedagogik för grundskolan (UK)

4

4

6LÄ046

Att undervisa i åk 4-6 (VFU)

6,0

8,0

11,0
5,0
6

Inst för
språkstudier 4 hp

NMD 2 hp

2019-05-10 - 2019-06-09 =
18 dgr

Pedagogik 3 hp

NMD 3 hp,
Psykologi 2 hp

2019-01-21 - 2019-02-22 =
25 dgr

NMD 5 hp
Pedagogik 2,5 hp
Inst för
språkstudier 4 hp

Pedagogik 2,5 hp,
TUV 2,5 hp, Juridik 1 hp
TUV 2 hp,
Psykologi 0,5 hp
NMD 2 hp

2019-02-23 - 2019-04-12 =
35 dgr
2019-04-13 - 2019-05-09 =
15 dgr
2019-05-10 - 2019-06-09 =
18 dgr

Brytdatum för kurser inom UK 1 och 2, Förskollärar-, grundlärar- och Ämneslärarprogrammen, vt 19 och ht 19
Totalt 90 dagar enligt UmU
rektorsbeslut 2019-09-02
–2020-01-19
KursHt 19 Termin ord

Förskollärarprogrammet,
Grundlärarprogrammen,
Kurskod Ämneslärarprogrammen antagna ht 19

Poäng
denna
termin

Kursansvarig

Medverkande

1

1

6PE183

Förskollärare som profession (UK)

6,0

TUV 4,5 hp

1

1

6PE264

Grundlärare som profession (UK)

6,0

NMD 2 hp

Juridik 1,5 hp
Språkstudier 2 hp,
Estetiska ämnen 2 hp

1

1

6PE185

Ämneslärare som profession (UK)

6,0

Pedagogik 4,5 hp

Juridik 1,5 hp

1

2

6PE184

Att vara förskollärare (VFU)

1,5

TUV 1,5 hp

1

2

6PE268

Att vara grundlärare (VFU)

1,5

NMD 0,5 hp

1

2

6PE186

Att vara ämneslärarelärare (VFU)

1,5

Pedagogik 1,5 hp

1

3

6PE187

Lärande och undervisning (UK)

7,5

1

4

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK)

7,5

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena
lärandemiljön (UK)

Pedagogik 4,5 hp
Inst för ide- o
samhällsstudier
5 hp
Inst för ide- o
samhällsstudier
4 hp

1

5

7,5

Språkstudier 0,5 hp,
Estetiska ämnen 0,5 hp

Psykologi 3 hp
Statistik 1,5 hp, Pedagogik
1 hp
Kultur- o
medievetenskaper
3,5 hp

Kursdatum
2019-09-02 –2019-09-24 =
17 dgr
2019-09-02 –2019-09-24 =
17 dgr
2019-09-02 –2019-09-24 =
17 dgr
2019-09-25 –2019-10-01 = 5
dgr
2019-09-25 –2019-10-01 = 5
dgr
2019-09-25 –2019-10-01 = 5
dgr
2019-10-02-2019-10-31 =
22 dgr
2019-11-01-2019-12-03 =
23 dgr
2019-12-04 –2020-01-19 =
23 dgr

Förskollärarprogrammet antagna ht 17

Ht 19

5

1

6PE237

Bedömning för lärande i förskolan (UK)

5

2

6PE253

Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU)

4 ( av
totalt 10
hp)
NMD 6 hp
11

TUV 11 hp

TUV 3 hp, Juridik 1 hp

2019-09-02 –2019-09-17 =
12 dgr
2019-09-18 - 2019-11-01=
33 dgr

Brytdatum för kurser inom UK 1 och 2, Förskollärar-, grundlärar- och Ämneslärarprogrammen, vt 19 och ht 19

5

3

6NO043

15

NMD 12 hp

TUV 3 hp

2019-11-02 - 2020-01-19 =
45 dgr

Pedagogik 3hp

2019-09-02 –2019-11-01 =
45 dgr

Förskollärarprogrammet antagna vt 19

Ht 19
Ej i UK

Naturvetenskap och teknik för förskolan

2

1

6PE202

Barns lärande och omsorg

15

TUV 12 hp

Ej i UK

2

2

6PE203

Förskolans uppdrag och arbetssätt 1

5

TUV 5 hp

Ej i UK

2

3

6PE251

Att undervisa i förskolan (VFU)

10

TUV 10 hp

2019-11-02 - 2019-11-22 =
15 dgr
2018-11-23-2020-01-19 =
30 dgr

Grundlärare fritidshem antagna ht 17

Ht 19
5

1 6ES077

Praktiskt estetiskt ämne - Bild 2

15

5

1 6ID015

Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 2

15

5

2 6ES080

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 2 (VFU)

2,5

5

2 6PE249

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 2 (VFU)

2,5

5

3 6PE222

5

4 6PE250

Specialpedagogik för grundskolan (UK)
Elever i behov av extra anpassningar och särskilt
stöd ur ett fritidshemsperspektiv

1 6PE226

Ämneslärare antagna ht 17
Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande Ämneslärarprogrammet (UK)

5

2 6PE238

Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och
gymnasium (UK)

11

5

3 6xxxxx

Att undervisa i xxxxx

6

Ht 19
5

5
7,5

8

2019-09-02 –2019-11-01 =
45 dgr
Est. Ämnen 15 hp
2019-09-02 –2019-11-01 =
45 dgr
Pedagogik 15 hp
Insprängt i ovan kurs m 8 2019-11-02 - 2019-11-13 = 8
dgr
Est. Ämnen 2,5 hp dgr
Insprängt i ovan kurs m 8 2019-11-02 - 2019-11-13 = 8
dgr
Pedagogik 2,5 hp dgr
TUV 2 hp,
2019-11-14 - 2019-12-04 =
Pedagogik 2,5 hp Psykologi 0,5 hp
15 dgr
2019-12-05 –2020-01-19 =
22 dgr
TUV 7,5 hp

Pedagogik 5 hp

Psykologi 2 hp,
NMD 1 hp

2019-09-02 –2019-10-03 =
24 dgr

NMD 5 hp

Pedagogik 2,5 hp,
TUV 2,5 hp, Jurudik 1 hp

2019-10-04 –2019-11-19 =
33 dgr
2019-11-20 - 2019-12-13 =
18 dgr

Brytdatum för kurser inom UK 1 och 2, Förskollärar-, grundlärar- och Ämneslärarprogrammen, vt 19 och ht 19

5

4 6PE223

Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasium (UK)

5

Pedagogik 2,5 hp

TUV 2 hp,
Psykologi 0,5 hp

2019-12-14 - 2020-01-19 =
15 dgr

Beslut
Beslutsmöte
Lärarhögskolan
FS 3.1.4-475-18

2018-06-18
Sid 1 (1)

Ärende p: 41
Ärende: Inkomna kursplaner, för nyinrättande.
Föredragande: Agnetha Simm
Bakgrund: Enligt lärarhögskolans hanteringsordning för kursplaner (FS 1.1-522-16) ska

kursplaner som nyinrättas först förankras vid Lärarhögskolan innan ärendet hanteras
vidare enligt den ordning som gäller vid kursansvarig institution/fakultet.
Beredning: Bifogade kursplaner med i de flesta fall tillhörande blankett, har inkommit

löpande till kansliet som granskat och i förekommande fall rekommenderat revideringar
(se eventuella kommentarer i respektive kursplan alt via mejl). Rekommendation till
revidering alternativt ett godkännande har löpande delgetts berörd institution.
Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beslutar att rekommendera kursansvariga

institutioner/fakulteter att fastställa kursplanerna enligt föreslagna revideringar. Agnetha
Simm kontaktar berörd institution för kurs 6SP053 och ber dem ändra skrivningen i
avsnittet om examination så att det framgår att studenterna har rätt till omprov inom 2
månader.
Bilagor: Kursplaner samt ifyllda blanketter till kursplanerna med följande kurskoder:
6EN041, 6EN042, 6EN043, 6HI033, 6KG007, 6KGxxx, 6MA048, 6MS002, 6RV020,
6SP052, 6SP053, 6SP054, 6SP055, bilaga 41 B.

Expedieras till: Studierektorer och studieadministratörer vid följande institutioner:
Inst för geografi och ekonomisk historia, Inst för matematik och
matematisk statistik, Inst för Idé- och samhällsstudier, Inst för
Språkstudier.
Samt för kännedom till: Ingela Jonasson, Joakim Bergbom, Birgitta Wilhelmsson och
Agnetha Simm, Registratur

Lärarhögskolan

901 87 Umeå

www.umu.se
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Engelska för F-3, kurs 2

Kommenterad [AS1]: Se kommentar nedan, därefter ok för
er att hantera kursplanen vidare enligt den ordning som gäller
vid er institution/fakultet.

English for Early Years Classes and Grades 1-3, Course 2
7.5 högskolepoäng
Kurskod: 6EN041
Kursplan giltig från: 2018, vecka 34
Ansvarig enhet: Institutionen för språkstudier
SCB-ämnesrubrik: Engelska
Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än
60 hp kurs/er på grundnivå eller mindre än två års sammanlagda studier som förkunskapskrav
(G1F)
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Behörighet
Univ: Utbildningsvetenskaplig kärna I samt Engelska för f-3, kurs 1, eller motsvarande.

Innehåll
I kursen vidareutvecklar deltagarna sina kunskaper om lärande och undervisning i engelska på
vetenskaplig grund och utifrån nationella och europeiska styrdokument för språk. Vidare
betonar studenternas förmåga att utifrån forskning och beprövad erfarenhet planera och
genomföra engelskundervisning samt interagera på engelska i klassrummet. Kunskaper om
sambandet mellan språk och kultur fördjupas och i kursen ingår en studieresa till ett
engelskspråkigt land.
Moment 1 Språkundervisning och formativ bedömning (3 hp)
Utgångspunkten är språkinlärningsteorier och deras inverkan på den nationella läroplanen
behandlas och vidare hur denna i sin tur påverkar klassrumspraktiken och formativ
bedömning. I kursen ingår analys av elevers aktiviteter och språkliga produktion samt
bedömning för lärande med tonvikt på dokumentation av progression i språkutvecklingen.
Vidare diskuteras hur interaktionen både bidrar till och visar språkutveckling.
Moment 2 Klassrumspraktik II (2,5 hp)
Studenterna tränar interaktiva modeller för undervisning som utgår från semantiska fält,
kommunikativa aktiviteter och ämnesövergripande teman. Kritisk granskning av
undervisningsmaterial som är vanligt förekommande i svensk skola ingår.
Moment 3 Språk och kultur (2 hp)
Under moment 3 ingår intensiv träning av den egna kommunikativa kompetensen. Utifrån
studier av språkliga strategier som hjälpmedel för lärande, attityder och motivation för språk i
ett flerspråkigt perspektiv väljer de studerande ett par strategier för systematisk insamling och
utökning av det egna ordförrådet inom ett specifikt område. Vidare undersöker de studerande
skillnader i språkbruk.

Förväntade studieresultat
Moment 1
För betyget godkänt ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse

Kommenterad [AS2]: Kursplanen har granskats av
utbildningsledare vid Lärarhögskolan och har lämnat följande
kommentar:
Kursplanen är välskriven!
Några noteringar att ta hänsyn till:
- Se till att förkunskapskravet till kursen fungerar, dvs att det
finns ett mellanrum mellan denna kurs och den kurs som ska
vara godkänd
-Ser inte att det står i kursplanerna vad som krävs för
betyget VG. Det bör stå.
-Det är inte helt tydligt vad som är gruppövningar. Bör
förtydliga så att samma vokabulär används genomgående. Är
t ex worskhops gruppövning?
Undervisningen sker i form av föreläsningar,
seminarier och gruppövningar. Gruppövningar och
seminarier är obligatoriska
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ge en fördjupad redogörelse för teorier och aktuell forskning om språkinlärning;
beskriva och jämföra olika språkutvecklande strategier med avseende på barns
andraspråksutveckling;
jämföra didaktiska verktyg för att dokumentera elevers språkutveckling;
redogöra för några observationstekniker som anses vara användbara för att identifiera
utveckling av ett andraspråk hos unga elever;

Färdighet och förmåga




använda ett antal observationstekniker för att dokumentera elevers aktiviteter och språkliga
produktion
utföra enklare analys av barns muntliga engelska och med stöd i de teorier som studerats
göra bedömningar
beskriva och diskutera sätt att ta till vara elevers engelskkunskaper och erfarenheter för att
stimulera varje elevs lärande och utveckling

Moment 2
För betyget godkänt ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse




redogöra för aktuell forskning om vilken typ av klassrumsaktiviteter som främjar barns
utveckling av att andraspråk
ge en fördjupad redogörelse för de undervisningsmetoder som förordas i det
undervisningsmaterial som granskats
diskutera lärandemiljöns betydelse för elevers språkliga självförtroende och motivation

Färdighet och förmåga






bedriva undervisning på engelska på ett naturligt och ledigt sätt och med god språklig
säkerhet;
planera, presentera och utvärdera språkundervisning med utgångspunkt i styrdokument och
forskning
anpassa planerad undervisning till elevers olika förutsättningar
granska, analysera och göra urval av material från olika medier för undervisning i engelska i
de tidigare skolåren;
visa kommunikativ förmåga i lyssnande och talande på engelska till stöd för den pedagogiska
verksamheten

Värderingsförmåga och förhållningssätt



reflektera över egen undervisning ur teoretiskt perspektiv
bedöma egen muntlig färdighet på engelska

Moment 3
För betyget godkänt ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse



redovisa kunskaper om vardagsliv och kultur i engelskspråkiga länder
redogöra för och diskutera lärandestrategier för utveckling av det egna ordförrådet och de
relevanta teorier och forskning som stödjer såna strategier

Färdighet och förmåga


beskriva de kulturella värderingar och attityder som kommer till uttryck i den observerade
undervisningen;
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uttrycka sig klart, enkelt och normenligt i skriftlig engelska
beskriva de strategier som använts för att samla in och lära sig nya ord

Värderingsförmåga och förhållningssätt



utifrån de iakttagelser som gjorts under studieresan förhålla sig till engelskans ställning som
världsspråk och de konsekvenser detta kan få för den framtida utvecklingen av flerspråkighet
ha ett vetenskapligt förhållningssätt till språklig variation och språklig mångfald

Undervisningens upplägg
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Gruppövningar
och seminarier är obligatoriska. I kursen ingår en studieresa till ett engelskspråkigt land.

Examination
Moment 1
 aktivt deltagande i seminarier på engelska


skriftlig hemtentamen på engelska

Moment 2



obligatoriska workshoppar
skriftlig analys av genomförda korta lektioner och den egna förmågan att kommunicera
muntligt på engelska

Moment 3



Dagliga korta bloggrapporter skrivna på engelska om observationer i samhället och i besökta
skolor.
Individuell dagbok som visar både utveckling av engelska ordförråd och kritisk granskning av
valda lärandestrategier.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.
För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.
Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på
kurs där hon/han någon gång har registrerats.
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast
tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som
genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter
ordinarie provtillfälle.
Till alla salstentamina är anmälan via Portalen obligatorisk.
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med
annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till
det missade provet.
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En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en
kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator
utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska
fakultetsnämnden.
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två
tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av
undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in
inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.
Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Om synnerliga skäl
föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort. Den student som önskar examineras
på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle skriftligen ansöka om detta
hos Institutionen för språkstudier.
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och
färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare
information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för
högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter
minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan
som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det
att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Kurslitteratur
Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.

Mall till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

2018-05-17
Sid 1 (4)

Bilaga till ”Hanteringsordning för kursplaner och kurstillfällen vid institutioner med utbildningsuppdrag inom
Lärarhögskolans program eller fristående kursutbud”

Denna mall ska bifogas kursplan vid inrättande av ny kurs och vid revidering av kurs
Under rubriken ”Motiv” punkt 1-5:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras.
Ange om kursen ersätter annan kurs.
Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras.
Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i utbildningen.
Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de förväntade studieresultaten (FSR) som finns upprättade.
Vid ny kurs: Ange förslag på klassificering till utbildningsområde. Om kursen har ett FSR och innehållsmässigt
motsvarar redan befintlig alternativt tidigare kursplan, vill vi att ni hänvisar till motsvarande kurskod och slutligen en
motivering till ert förslag. Se UmU ”Handläggningsordning för kursklassificering” Dnr: FS 1.1-2106-17.

Ange fr o m vilken termin kursen/revideringen ska gälla och /eller fr o m vilken kull inom program.
Ange N för ny kurs eller R vid revidering i sista kolumnen. Med revidering avser vi smärre revideringar som inte kräver ny
kurskod, se universitetets centrala regler ”Regler för utformning av kursplaner på grund- och avancerad nivå”.
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Mall till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

Kurskod
6EN041

2018-05-17
Sid 2 (4)

Kursbenämning
Engelska för F–3, kurs 2

Fr o m
termin

Motiv
1) Motiv för att inrätta kursen: Rätt omfattande revideringar motiverar ny
kurskod. Huvudsakliga revideringar:


Kursen har i högre grad anpassats till styrdokument för skolan.



Den vetenskapliga grunden har tydliggjorts.



Progressionen i förhållande till kurs 1 har tydliggjorts.



Tydligare möjligheter för studenterna att förbättra sin kommunikativa
förmåga i engelska och tydligare bedömning av denna förmåga.



Kursen har momentindelats för att tydliggöra att den innehåller både
ämnesstudier och ämnesdidaktik. Detta underlättar också bemanningen
av kursen.

2) Kursen ersätter denna kurs: 6EN022
3) Kursen ingår i detta program: Grundlärarprogrammet inriktning F–3
4) Beskrivning av kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i
utbildningen: Ämnesstudier och ämnesdidaktik i engelska. Ges under termin 3
av programmet.
5) Sätt att säkerställa att studenterna når kursens FSR:

För ny kurs:
Förslag på
klassificering till
utbildningsområde
Hum

Hänvisning till motsvarande
kursplan/kurskod
6EN022
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Motivering till förslag på klassificering

ht 18

N/R
N

Mall till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

Kurskod
6EN042

2018-05-17
Sid 3 (4)

Kursbenämning
Engelska för åk 4–6, kurs 2

Fr o
m
termin

Motiv
1) Motiv för att inrätta kursen: Rätt omfattande revideringar motiverar ny kurskod.
Huvudsakliga revideringar:


Kursen har i högre grad anpassats till styrdokument för skolan.



Den vetenskapliga grunden har tydliggjorts.



Progressionen i förhållande till kurs 1 har tydliggjorts.



Tydligare möjligheter för studenterna att förbättra sin kommunikativa förmåga i
engelska och tydligare bedömning av denna förmåga.



Kursen har momentindelats för att tydliggöra att den innehåller både
ämnesstudier och ämnesdidaktik. Detta underlättar också bemanningen av
kursen.

2) Kursen ersätter denna kurs: 6EN024
3) Kursen ingår i detta program: Grundlärarprogrammet inrit
4) Beskrivning av kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i
utbildningen: Ämnesstudier och ämnesdidaktik i engelska. Ges under termin 3 av
programmet.
5) Sätt att säkerställa att studenterna når kursens FSR: Examinationsformer anges i
kursplanen. Dessa omfattar skriftliga prov, seminarier, muntliga och skriftliga
redovisningar, obligatoriska workshoppar samt olika former av skriftliga redovisningar.

För ny kurs:
Förslag på
klassificering till
utbildningsområde
Hum

Hänvisning till motsvarande
kursplan/kurskod
6EN024

Bilaga p 41 B

Motivering till förslag på klassificering

ht 18

N/R
N

Mall till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

Kurskod
6EN043

2018-05-17
Sid 4 (4)

Kursbenämning
Engelska för åk 4–6, kurs 3

Fr o m
termin

Motiv
1) Motiv för att inrätta kursen: Rätt omfattande revideringar motiverar ny kurskod.
Huvudsakliga revideringar:


Kursen har i högre grad anpassats till styrdokument för skolan.



Den vetenskapliga grunden har tydliggjorts.



Progressionen i förhållande till kurs 2 har tydliggjorts.



Tydligare möjligheter för studenterna att förbättra sin kommunikativa förmåga
i engelska och tydligare bedömning av denna förmåga.



Kursen har momentindelats för att tydliggöra att den innehåller både
ämnesstudier och ämnesdidaktik. Detta underlättar också bemanningen av
kursen.

2) Kursen ersätter denna kurs: 6EN025
3) Kursen ingår i detta program: Grundlärarprogrammet inri
4) Beskrivning av kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i
utbildningen: Ämnesstudier och ämnesdidaktik i engelska. Ges under termin 5 av
programmet.
5) Sätt att säkerställa att studenterna når kursens FSR: Examinationsformer anges i
kursplanen. Dessa omfattar skriftliga prov, seminarier, muntliga och skriftliga
redovisningar, obligatoriska workshoppar samt olika former av skriftliga redovisningar.

För ny kurs:
Förslag på
klassificering till
utbildningsområde
Hum

Hänvisning till motsvarande
kursplan/kurskod
6EN025
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Motivering till förslag på klassificering

ht 18

N/R
N
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Engelska för åk 4-6, kurs 2

Kommenterad [AS1]: Se kommentar nedan, därefter ok för
er att hantera kursplanen vidare enligt den ordning som gäller
vid er institution/fakultet.

English for Grades 4-6, Course 2
7.5 högskolepoäng
Kurskod: 6EN042
Kursplan giltig från: 2018, vecka 34
Ansvarig enhet: Institutionen för språkstudier
SCB-ämnesrubrik: Engelska
Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än
60 hp kurs/er på grundnivå eller mindre än två års sammanlagda studier som förkunskapskrav
(G1F)
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå

Behörighet
Univ: Utbildningsvetenskaplig kärna I samt Engelska för åk 4-6, kurs 1, eller motsvarande.

Innehåll
Fortsatta studier av engelskans grammatik, med fokus på morfologi, och av språklig
variation. Studenter granskar forskning om elevernas användning engelska utanför
klassrummet i Sverige, inklusive elevernas användning av sociala medier, spel, film
och andra former av IKT. Studenter utforskar inverkan av identitet, motivation,
attityder och strategier i ett flerspråkigt perspektiv.
Moment 1:
Kunskaper och färdigheter i engelska II, 2,5 hp
Grammatik och morfologi tillämpas och tränas i muntlig och skriftlig produktion.
Studenterna utvärderar egna arbeten som grundas i relevant forskning och beprövad
erfarenhet. Vidare tränas förmågan att kommunicera om grammatik på ett
interaktivt sätt.
Moment 2
Eleven, engelskan och den digitala världen, 2,5 hp
Elevernas användning av sociala medier, spel, film och andra former av IKT
analyseras och utvärderas genom tillämpning av språkinlärningsteorier, bland annat
betydelsen av lärandestrategier. Särskild fokus ligger på hur barns läsförmåga i ett
andra- eller främmandespråk, translanguaging, språkproduktion och
vokabulärutveckling påverkas av IKT. Kritisk utvärdering av material som
tillhandahålls av UR och Skolverket ingår.

Kommenterad [AS2]: Kursplanen har granskats av
utbildningsledare vid Lärarhögskolan och har lämnat följande
kommentar:
Kursplanen är välskriven!
Några noteringar att ta hänsyn till:
- Se till att förkunskapskravet till kursen fungerar, dvs att det
finns ett mellanrum mellan denna kurs och den kurs som ska
vara godkänd
-Ser inte att det står i kursplanerna vad som krävs för
betyget VG. Det bör stå.
-Det är inte helt tydligt vad som är gruppövningar. Bör
förtydliga så att samma vokabulär används genomgående. Är
t ex worskhops gruppövning?
Undervisningen sker i form av föreläsningar,
seminarier och gruppövningar. Gruppövningar och
seminarier är obligatoriska
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Moment 3:
Språkinlärare och språkläraren (2.5 hp)
Användning av narrativ och drama utforskas som verktyg för utveckling av språklig
identitet och kopplingar dras mellan undervisningspraktik och utveckling av
elevernas motivation och lärandestrategier. Studenterna tränar olika lärarroller för
att utveckla en bred repertoar i engelska.

Förväntade studieresultat
Moment 1
Kunskap och förståelse




redogöra för central engelsk språkvetenskaplig terminologi och kunna
använda denna i enklare språkliga analyser
redogöra för grundläggande syntaktiska och morfologiska skillnader mellan
svenskan och engelskan
identifiera sambandet mellan grammatiska former och deras funktioner

Färdighet och förmåga





genomföra enklare grammatisk analys för att tillämpa i undervisning
planera språkutvecklande undervisningssituationer och reflektera över
planeringen mot bakgrund av de teorier som kursen behandlar
anpassa planerad undervisning till alla elever
kommunicera hur grammatik och morfologi ska beskrivas och hur den ska
förklaras

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt granska undervisningsmaterial om hur grammatik undervisas.
Moment 2
Kunskap och förståelse





redogöra för olika lärandemiljöers påverkan på elevers språklärande
beskriva och jämföra olika språkutvecklande strategier med avseende på barns
andraspråksutveckling
visa grundläggande förståelse av verktyg, applikationer, program och media
som är tillgängliga för barn på engelska
redogöra för teorier om IKT och språkinlärning

Färdighet och förmåga
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använda relevanta digitala verktyg i undervisning
planera och presentera språkutvecklande undervisningssituationer och
motivera planeringen mot bakgrund av de teorier som kursen behandlar
visa förmåga att ta tillvara elevers engelskkunskaper och digitala erfarenheter
för att stimulera elevs lärande och utveckling
analysera multimodala läromedel som använts i språkundervisning i relation
till forskning och teori
implementera teorier om IKT och språkinlärning i ett didaktiskt inriktat
arbete
uppvisa förmåga att uttrycka sig i skrift med god språklig säkerhet, med
iakttagande av akademiska skrivregler samt med god känsla för aktuell stilnivå

Värderingsförmåga och förhållningssätt




kritiskt granska användningen av IKT i samband med språkinlärning;
reflektera över ungdomars mediavärld ur ett didaktiskt perspektiv
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens
inom området IKT och språkinlärning.

Moment 3
Kunskap och förståelse




redogöra för forskning om identitet, motivation, attityder och strategier i
samband med språkutveckling;
beskriva teorier som förklarar hur berättelse och drama som verktyg kan
stödja elevers språkutveckling;
beskriva olika strategier för att stödja elevers språkutveckling.

Färdighet och förmåga





använda drama, berättande och självnarrativ för att vidareutveckla rollen som
engelsklärare;
visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra,
utvärdera och utveckla språkundervisning
visa kommunikativ förmåga i lyssnande och talande på engelska till stöd för
den pedagogiska verksamheten
bedriva undervisningen på engelska på ett naturligt och ledigt sätt och med
god språklig säkerhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt


visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin
kompetens inom engelska

Undervisningens upplägg
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Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.
Gruppövningar och seminarier är obligatoriska.

Examination
Moment 1



Muntlig examination av förmågan att kommunicera grammatik på ett interaktivt sätt
(U / G)
Skriftlig salstentamen i grammatik och morfologi

Moment 2




Aktivt deltagande i seminarier och fullgjorda seminarieuppgifter
Flera muntliga presentationer vid olika tidpunkter på engelska
Skriftlig rapport om det didaktiska arbetet

Moment 3




aktivt deltagande i workshoppar (G-U)
filmade korta undervisningsmoment på engelska (G-U)
skriftlig uppgift om den egna identiteten som språklärare

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.
För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.
Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på
kurs där hon/han någon gång har registrerats.
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast
tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som
genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter
ordinarie provtillfälle.
Till alla salstentamina är anmälan via Portalen obligatorisk.
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med
annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till
det missade provet.
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en
kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator
utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska
fakultetsnämnden.
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två
tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av
undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in
inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.
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Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Om synnerliga skäl
föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort. Den student som önskar examineras
på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle skriftligen ansöka om detta
hos Institutionen för språkstudier.
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och
färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare
information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för
högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter
minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan
som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det
att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Kurslitteratur
Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.
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Engelska för åk 4-6, kurs 3

Kommenterad [AS1]: Se kommentar nedan, därefter ok för
er att hantera kursplanen vidare enligt den ordning som gäller
vid er institution/fakultet.

English for Grades 4-6, Course 3
15.0 högskolepoäng
Kurskod: 6EN043
Kursplan giltig från: 2018, vecka 34
Ansvarig enhet: Institutionen för språkstudier
SCB-ämnesrubrik: Engelska
Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än
60 hp kurs/er på grundnivå eller mindre än två års sammanlagda studier som förkunskapskrav
(G1F)
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå

Behörighet
Univ: Engelska för åk 4-6, 15 hp, eller motsvarande

Innehåll
I kursen fördjupas diskussionen om olika faktorer som kan påverka skriv- och
läsutveckling ur ett andraspråksperspektiv. I kursen studeras betydelsen av att
lyssna, prata och interagera i klassrummet i syfte att utveckla elevens engelska.
Kunskaper om sambandet mellan språk och kultur fördjupas och i kursen ingår en
studieresa till ett engelskspråkigt land. Kursen behandlar analys och bedömning för
lärande med tonvikt på dokumentation av progression i språkutvecklingen.

Moment 1 Läsa och skriva för språkinlärning, 5 hp
I moment 1 ingår fortsatta studier av lärande och undervisning i engelska på
vetenskaplig grund och utifrån nationella och europeiska styrdokument för språk.
Läsinlärning och skrivinlärning på engelska diskuteras både som medel för
utveckling av läs- och skrivkompetens i engelska och som medel att utveckla generell
kompetens i engelska. Studenterna får en djupare förståelse för hur läsförmåga,
ordförråd, genremedvetenhet och skriftlig produktion bidrar till
andraspråkutveckling. Texter, innefattande tryckta och digitala läromedel och
skönlitteratur, analyseras och granskas.

Moment 2 Lyssna, tala och interagera, 4 hp
Studierna omfattar betydelsen av individens språkidentitet, motivation och strategier
i relation till utvecklingen av kommunikativa färdigheter. Fokus i kursen är lärarens
roll i att utveckla elevernas muntliga färdigheter och förmåga att lyssna och

Kommenterad [AS2]: Kursplanen har granskats av
utbildningsledare vid Lärarhögskolan och har lämnat följande
kommentar:
Kursplanen är välskriven!
Några noteringar att ta hänsyn till:
- Se till att förkunskapskravet till kursen fungerar, dvs att det
finns ett mellanrum mellan denna kurs och den kurs som ska
vara godkänd
-Ser inte att det står i kursplanerna vad som krävs för
betyget VG. Det bör stå.
-Det är inte helt tydligt vad som är gruppövningar. Bör
förtydliga så att samma vokabulär används genomgående. Är
t ex worskhops gruppövning?
Undervisningen sker i form av föreläsningar,
seminarier och gruppövningar. Gruppövningar och
seminarier är obligatoriska
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samverka. Att utveckla goda lärandemiljöer för alla elevers språkutveckling ingår
liksom analys och diskussion av dessa.

Moment 3 Språk och kultur (3 hp)
Under studieresan ingår intensiv träning av den egna kommunikativa kompetensen.
Utifrån studier av språkliga strategier som hjälpmedel för lärande, attityder och
motivation för språk i ett flerspråkigt perspektiv väljer de studerande ett par
strategier för systematisk insamling och utökning av det egna ordförrådet inom ett
specifikt område. Vidare undersöker de studerande skillnader i språkbruk,
pedagogiska kulturer och samhälle, bland annat med hjälp av observationstekniker
som introducerades i tidigare moment.

Moment 4 Former och funktioner för bedömning (3 hp)
Studenterna analyserar olika diagnostiska verktyg och använder sig av dessa när de
dokumenterar, bedömer samt kommunicerar barns språkutveckling i engelska.
Nationella och EU-språkpolitiska dokument liksom material som tillhandahålls i
vanliga läroböcker analyseras i relation till formativ och summativ bedömning.

Förväntade studieresultat
Moment 1
Kunskap och förståelse
•
•
•
•

redogöra för teorier och forskning om läs- och skrivutveckling i ett andraspråk
samt relatera dessa till grundskolans styrdokument;
redogöra för olika skriv- och lässtrategiers påverkan på barns lärande av
engelska;
jämföra olika didaktiska strategier som använts skriv och läsinlärning/utveckling i ett andraspråk utifrån aktuell forskning
redogöra för språkutveckling i ett flerspråkighetsperspektiv

Färdighet och förmåga
•
•
•
•
•

planera och utvärdera undervisning med utgångspunkt i teorier, styrdokument
och beprövad erfarenhet
granska, analysera och göra urval av material från olika medier och från
läromedel för undervisning i engelska
anpassa planerad undervisning till elevers olika förutsättningar
utföra enklare analys av barns skriftspråk
skriva på engelska med noggrannhet, precision, retorisk medvetenhet och
överensstämmelse med genreförväntningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
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•
•

utifrån aktuella språkinlärningsteorier och styrdokument kunna kritiskt
granska och analysera undervisningsmaterial som förekommer i
språkundervisningen
förhålla sig till styrdokumentens mål att alla barn i svensk skola har rätt att
lära sig engelska, oavsett förkunskaper och särskilda behov.

Moment 2
Kunskap och förståelse
•
•
•
•

redogöra för och diskutera olika språkinlärningsstrategier som används för att
utveckla hörförståelse, interaktivitet och muntlig produktion
beskriva lärandemiljöns betydelse för elevers språkliga självförtroende och
motivation
kunna förklara hur engelska kan integreras med andra ämnen
ge en fördjupad redogörelse för teorier och aktuell forskning om
vokabulärutveckling.

Färdighet och förmåga
•
•

•
•

identifiera teoretiska principer som ligger till grund för kommunikativa
klassrumsaktiviteter och instruktioner
använda sig av olika arbetssätt och arbetsformer som främjar elevernas
språkutveckling
planera och presentera språkutvecklande undervisningssituationer och
motivera planeringen mot bakgrund av de teorier som kursen behandlar
kunna bedriva större delen av undervisningen på engelska på ett naturligt och
ledigt sätt och med god språklig säkerhet;
skriva på engelska med noggrannhet, precision, retorisk medvetenhet och
överensstämmelse med genreförväntningar.

Moment 3
Kunskap och förståelse




redogöra för och diskutera lärandestrategier för utveckling av det egna
ordförrådet och de relevanta teorier och forskning som stödjer såna strategier
redogöra för olika lärandemiljöers påverkan på elevers språklärande
beskriva några observationstekniker och diskutera för- och nackdelar med
dem

Färdighet och förmåga




beskriva de kulturella värderingar och attityder som kommer till uttryck i den
observerade undervisningen;
observera, identifiera och redovisa pedagogiska aktiviteter i de engelska
klassrum som besöks
uttrycka sig klart, enkelt och normenligt i skriftlig engelska
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beskriva de strategier som använts för att samla in och lära sig nya ord

Värderingsförmåga och förhållningssätt



utifrån de iakttagelser som gjorts under studieresan förhålla sig till engelskans
ställning som världsspråk och de konsekvenser detta kan få för den framtida
utvecklingen av flerspråkighet
ha ett vetenskapligt förhållningssätt till språklig variation och språklig
mångfald

Moment 4
Kunskap och förståelse
•
•
•
•

beskriva och diskutera utvärdering, analys och bedömning av kunskaper i
engelska utifrån aktuella styrdokument och på vetenskaplig grund.
beskriva och diskutera språkdidaktiska verktyg för att synliggöra progression i
lärande och undervisning i engelska;
identifiera observationstekniker som anses vara användbara för att identifiera
språkutveckling av ett andraspråk hos elever.
utifrån analys av elevers produktion diskutera grammatiken som verktyg i
arbetet med språkutveckling.

Färdighet och förmåga
•
•
•
•

diskutera dokumentation och kommunikation av elevers språkutveckling
utföra enklare analyser av elevtexter med avseende på innehåll, språklig form
och funktion;
analysera utvärderingsverktyg som tillhandahålls i undervisningsmaterial
analysera elevers produktion med avseende på syntaktisk komplexitet,
språklig noggrannhet och flyt i tal och skrift

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•
•

förhålla sig till att alla barn i svensk skola har rätt att lära sig engelska, oavsett
förkunskaper och särskilda behov;
visa förmåga att göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter

Undervisningens upplägg
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.
Gruppövningar och seminarier är obligatoriska. I kursen ingår en studieresa till ett
engelskspråkigt land.

Examination
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Moment 1



seminariepresentationer och diskussioner
argumenterande text om skrivning eller läsning på ett andraspråk som stöds av
aktuell forskning.

Moment 2




aktivt deltagande i workshoppar (G-U)
korta filmade lektioner som genomförs på engelska (G-U)
skriftlig redogörelse för sin pedagogiska filosofi, som stöds av forskning, teori,
observationer, erfarenheter och personliga övertygelser.

Moment 3
•
•

Dagliga bloggrapporter skrivna på engelska om observationer i samhället och i
besökta skolor.
Individuell dagbok som visar både utveckling av engelska ordförråd och kritisk
granskning av valda lärandestrategier.

Moment 4



Seminarier där studenter leder diskussioner och deltar i diskussion om
kursinnehållet
Skriftlig hemtenta på engelska

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.
För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.
Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på
kurs där hon/han någon gång har registrerats.
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast
tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som
genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter
ordinarie provtillfälle.
Till alla salstentamina är anmälan via Portalen obligatorisk.
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med
annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till
det missade provet.
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en
kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator
utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska
fakultetsnämnden.
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Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två
tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av
undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in
inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.
Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Om synnerliga skäl
föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort. Den student som önskar examineras
på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle skriftligen ansöka om detta
hos Institutionen för språkstudier.
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och
färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare
information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för
högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter
minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan
som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det
att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Kurslitteratur
Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.

5/28/2018
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Kursplan

Arbetskopia
Uttagen: 2018-05-28

Historia 2
History 2
30.0 högskolepoäng
Kurskod: 6HI033
Kursplan giltig från: 2018, vecka 24
Ansvarig enhet: Institutionen för idé- och samhällsstudier
SCB-ämnesrubrik: Historia
Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå eller minst två
års sammanlagda studier som förkunskapskrav (G2F)
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå

Behörighet
Historia 1, med godkänt resultat på 15 hp, eller motsvarande.

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse

- visa fördjupade kunskaper om vardagslivets historia inklusive frågor kring genus och kön
- visa fördjupade kunskaper om det moderna Nordens framväxt och relation till omvärlden i ett inomnordiskt komparativt
perspektiv
- visa fördjupade kunskaper om 1900-talets internationella politiska historia
- visa fördjupade kunskaper om samspelet mellan framställningsform och historiskt innehåll med särskilt fokus på
historiskt berättande, historisering, historiska synteser och olika principer att indela förfluten tid

Färdighet och förmåga

- självständigt kunna formulera och bearbeta historievetenskapligt relevanta problem och kunna applicera olika perspektiv
på historien
- kunna omvandla ämneskunskaperna till konkret undervisning
- kunna formulera och förmedla sina kunskaper väl i tal och skrift
- visa förmåga till självreflektion i relation till medstudenter och kunskapsstoff i det vetenskapliga tankeutbytet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att problematisera och vetenskapligt värdera de kunskaper som preciseras i Kunskap och förståelse ovan
- kunna göra etiska överväganden för att på ett nyanserat och sakligt sätt kunna undervisa om historia

Innehåll
Kursen innehåller 4 moment om vardera 7,5 hp: Internationell politisk historia, Nordens historia 1800 – 2000,
Vetenskaplig uppsats samt Vardagslivets historia 1500 – 2000. 1.5 hp i varje moment, utom uppsatmomentet, utgörs av
av historiedidaktiska inslag.
https://selma.its.uu.se/selma2-umu/selma2/AF0100/skrivut?sprak=svenska&kplanid=24997
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Internationell politisk historia (7,5 hp)
Momentet behandlar totalitära ideologier och regimer samt frågor om demokrati, folkrätt och mänskliga rättigheter. De
historiedidaktiska inslagen behandlar historieundervisning och folkmord, samt film.
Nordens historia 1800 – 2000 (7,5 hp)
Momentet behandlar det moderna samhällets framväxt i Norden i ett komparativt perspektiv. I centrum står
demokratiseringen och framväxten av nationella och samnordiska identiteter. Nationella minoriteter och nordisk
minoritetspolitik behandlas. Ett centralt inslag i kursen utgörs av att Norden sätts i ett större internationellt sammanhang.
De historiedidaktiska inslagen behandlar frågor om att göra historiska komparationer, samt undervisning kring urfolk och
nationella minoriteter.
Vetenskaplig uppsats (7,5 hp)
Under momentet ska studenten öva sin färdighet i att insamla, bearbeta och kritiskt värdera historiska fakta och historiska
källor. Momentet innehåller en genomgång av de vanligaste teorier som historiker använt/använder och hur dessa
påverkat/påverkar historieskrivningen. Här ges även en fördjupad orientering i kvantitativa och kvalitativa metoder som är
vanliga inom dagens historieforskning. Varje student ska författa och vid seminarium ventilera en kort (ca 15-20 sidor),
dokumenterad framställning om ett begränsat historiskt problem. Studenten presenteras alternativa
uppsatsämnesområden och får sedan möjlighet att önska inom vilket hon/han vill skriva sitt arbeta. Vilka dessa
ämnesområden är varierar från termin till termin. Närmare information om vilka ämnesområden som ges erhålls vid
kursstarten.
Vardagslivets historia (7,5 hp)
I momentet behandlas vardagslivets villkor för olika grupper i samhället under främst 1800- och 1900-talet. Centralt i
kursen är kvinnor och mäns villkor med utgångspunkt i familjeliv och känsloliv, men kursen lyfter även fram andra
grupper ur de breda befolkningslagren. De historiedidaktiska delarna behandlas genom att diskutera hur kursens innehåll
går att omsätta i undervisningen inom ungdomsskolan. En del av kursen fokuserar särskilt på hur genus representeras
inom olika läromedel för ungdomsskolan.

Undervisning
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Obligatorisk närvaro gäller vid seminarier och
övningar om inte annat uttryckligen anges.

Examination
Momentet Internationell politisk historia examineras genom muntliga seminarier och hemtentamen. Momentet Nordens
historia examineras genom rapportskrivning och muntliga seminarier. Momentet Vardagslivets historia examineras genom
muntliga seminarier, rapportskrivning och muntlig presentation. Uppsatsmomentet examineras i form av ett seminarium
där varje student ska opponera på en uppsats, försvara sin egen samt kunna kommentera övriga uppsatser i
seminariegruppen.
Betyget på ett moment utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först
när alla prov är godkända och obligatoriska moment genomförda. Vid uppsatsmomentet är betyget en sammanvägning av
uppsatsens kvalitet, den opposition författaren genomfört samt författarens övriga aktiva medverkan vid seminariet.
För betyget godkänd som slutbetyg på kursen krävs betyget godkänd på samtliga moment som ingår i kursen. För betyget
väl godkänd som slutbetyg på hela kursen krävs betyget väl godkänd på moment omfattande ett totalt poängantal av
22,5 hp.
För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie
provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni
månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Den som godkänts i prov får inte undergå prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov
har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.
https://selma.its.uu.se/selma2-umu/selma2/AF0100/skrivut?sprak=svenska&kplanid=24997
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Kurslitteratur
Litteraturlista giltig från: 2018, vecka 24

Vetenskaplig uppsats(7,5 hp)
Institutionens kompendium om uppsatsskrivande.

Vardagslivets historia 1500-2000 (7,5 hp)
Läses av alla

Fournier, Janice; Wineburg, Samuel S

Picturing the past - gender differencies in the depiction of historical figures
Vol 105: American Journal of Education, 1997

s 160-185
Obligatorisk
Kling, Sofia

Reproductive, health, birth control and fertility change in Sweden , circa 1900-1940
Vol 15: The History of the Family, 2010

161-173
Obligatorisk

Sandström, Glenn; et al

Agency in Fertility Decisions in Northern, Central and Southern Europe during the
Demographic Transition: The Role of Child Mortality and Sex-Composition.
In Population Association of America 2015 Annual Meeting, Session 150 Sex Preferences and Sex
Composition, 2015
URL: http://paa2015.princeton.edu/abstracts/151361

Obligatorisk

Ohlander, Ann-Sofie

Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia
Utbildningsdepartementet, 2010
URL: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2010/02/sou-201010/

Obligatorisk

Szreter, Simon; Fisher, Kate

We weren't the sort that wanted intimacy every night': Birth control and abstinence in
England, c1930-60
Vol 15: The History of the Family, 2010

s 139-160
Obligatorisk

Valbar litteratur (2 böcker väljs)

Backman Prytz, Sara

Borgerlighetens döttrar och söner : kvinnliga och manliga ideal bland läroverksungdomar,
ca. 1880-1930
Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, 2014 - 223 s.
ISBN:9789155490324 LIBRIS-ID:16996446
https://selma.its.uu.se/selma2-umu/selma2/AF0100/skrivut?sprak=svenska&kplanid=24997

3/7

5/28/2018

SELMA

URL: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-231898

Bilaga p 41 B

Populärmusik, uppror och samhälle

Berggren, Lars; Horgby, Björn; Greiff, Mats

Malmö : [Malmö University Press], Malmö högskola, 2009 - 310 s.
ISBN:9789171040503 LIBRIS-ID:11609722

Berglund, Tomas

Det goda faderskapet - i svenskt 1800-tal
Stockholm, 2007

Jansson, Karin Hassan

Kvinnofrid : synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-1800 =
Conceptualizing rape : gendered notions of violence in Sweden 1600-1800
Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, 2002 - 361, [7] s.
ISBN:91-554-5419-4 LIBRIS-ID:8755526

Holgersson, Ulrika

Populärkulturen och klassamhället : arbete, klass och genus i svensk dampress i början av
1900-talet
Stockholm : Carlsson, 2005 - 416 s.
ISBN:91-7203-745-8 LIBRIS-ID:10031428

Jansdotter, Anna

Ansikte mot ansikte : räddningsarbete bland prostituerade kvinnor i Sverige 1850-1920
Stockholm : Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2004 - 495, [1] s.
ISBN:91-7139-644-6 LIBRIS-ID:9623347

Karlsson Sjögren, Åsa

Männen, kvinnorna och rösträtten : medborgarskap och representation 1723-1866
Stockholm : Carlsson, 2006 - 239 s.
ISBN:91-7203-766-0 (inb.) LIBRIS-ID:10049077

Lindstedt Cronberg, Marie

Synd och skam : ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880
Tygelsjö : Cronberg Publ., 1997 - 316 s.
ISBN:91-86470-06-X LIBRIS-ID:7758324
Män i Norden : manlighet och modernitet 1840-1940

Lorentzen, Jørgen; Ekenstam, Claes

Möklinta : Gidlund, 2006 - 284 s.
ISBN:91-7844-376-8 (inb.) LIBRIS-ID:10159159

Malmstedt, Göran

Bondetro och kyrkoro : religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige
Lund : Nordic Academic Press, 2002 - 233 s.
ISBN:91-89116-31-3 LIBRIS-ID:8422262

Oja, Linda

Varken Gud eller natur : synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige
Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion, 1999 - 382 s.
ISBN:91-7139-416-8 LIBRIS-ID:7607693

red . Holmlund, Sofia; Sandén, Annika

Usla, elända och arma. Samhällets utsatta under 700 år
Stockholm, 2013
https://selma.its.uu.se/selma2-umu/selma2/AF0100/skrivut?sprak=svenska&kplanid=24997
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Den skjulte fattigdom : middelstandens fattige i København 1750-1850
København : Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, 2013 - 257 s.
LIBRIS-ID:17836498

Ödman, Per-Johan; Hayen, Mats

Främlingar i vardagen : liv och pedagogik vid Stora barnhuset i Stockholm på 1700-talet
Stockholm : Stockholmia, 2004 - 496 s., viii pl.-s. i färg
ISBN:91-7031-134-X LIBRIS-ID:9553027

Nordens historia 1800-2000 (7,5 hp)
Läses av alla
Nordic narratives of the Second World War : national historiographies revisited

Stenius, Henrik; Österberg, Mirja; Östling, Johan

Lund : Nordic Academic Press, 2011 - 173 s.
ISBN:978-91-85509-49-2 (inb.) LIBRIS-ID:12147519

Obligatorisk

Norden mellan stormakter och fredsförbund : nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det
gamla och nya Europa

Doeser, Fredrik; Petersson, Magnus; Westberg, Jacob
Stockholm : Santérus Academic Press, 2012 - 303 s.
ISBN:978-91-7335-033-4 LIBRIS-ID:13555230

Obligatorisk

Elenius, Lars

Nationalstat och minoritetspolitik [Elektronisk resurs]
Studentlitteratur AB, 2010
ISBN:978-91-44-06505-2 LIBRIS-ID:11909340

Obligatorisk

Ingvaldsen, Siri; Larsson, Thomas; Overgaard Pedersen, Erik
Democracy and the welfare state : the Nordic nations since 1800
Harkness, Ian; Nordskog, Susan
1. udg. : Solna : Turbine, 2009 - 214 s.
ISBN:978-91-85787-56-2 LIBRIS-ID:11498786

Obligatorisk

Internationell politisk historia (7,5 hp)
Läses av alla

Mazower, Mark

Den mörka kontinenten. Europas nittonhundratalshistoria
Stockholm, 2010

Obligatorisk

Nye, Joseph S, Jr

Att förstå internationella konflikter
Malmö, 2010
https://selma.its.uu.se/selma2-umu/selma2/AF0100/skrivut?sprak=svenska&kplanid=24997
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Snyder, Timothy

Bloodlands : Europe between Hitler and Stalin
London : Vintage, 2011 - xix, 524 s.
ISBN:978-0-09-955179-9 LIBRIS-ID:14294889

Obligatorisk

Ammert, Niklas

Om vad och hur må ni berätta? : undervisning om Förintelsen och andra folkmord
Stockholm : Forum för levande historia, 2011 - 97 s.
ISBN:978-91-86261-13-9 LIBRIS-ID:12120893

Finns att ladda ner på : http://www.levandehistoria.se/
Obligatorisk
Liljegren, Bengt

Att undervisa i historia : tusen och ett sätt att inspirera sina elever
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2012 - 231 s.
ISBN:978-91-44-05682-1 LIBRIS-ID:12542370

Valda delar
Obligatorisk

Historien är nu : en introduktion till historiedidaktiken

Karlsson, Klas-Göran; Zander, Ulf

2., [uppdaterade och bearbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2009 - 430 s.
ISBN:978-91-44-05208-3 LIBRIS-ID:11231125
URL: http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31645-02/height/320/width/320/bild.jpg

Valda delar
Obligatorisk

https://selma.its.uu.se/selma2-umu/selma2/AF0100/skrivut?sprak=svenska&kplanid=24997
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Kursplan
Geografididaktik 1, 7,5 hp
Geography Education 1, 7.5 Credits
Högskolepoäng: 7.5 hp
Kurskod: 6KG007
Ansvarig institution: Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Medverkande institution: Pedagogiska institutionen
Datum för fastställande:
Beslutad av: prefekten
Giltig från:
Giltig till: Tillsvidare
Nivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Geografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Betygsgrader:
För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Innehåll
Kursen behandlar grundläggande ämnesdidaktiska teorier och metoder där särskild vikt
läggs på transformering av ämneskunskaper till skolämnet geografi. Innehållet i läroplaner
och ämnesplaner studeras och vilka motiv som ligger bakom urvalet för undervisningen
diskuteras. De studerande väljer ett område i skolans geografikurs och planerar ett
undervisningspass och utför en didaktisk analys.
Under kursens gång kommer grundläggande konkreta didaktiska områden att studeras,
exempelvis läromedlens roll för undervisningen, olika metoder och didaktiska hjälpmedel.

Förväntade studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
Kunskap och förståelse
1. redogöra för och diskutera innehållet i gällande styrdokument samt förstå
sammanhang för och ambitioner med undervisning i geografi i gymnasieskolan,
2. känna till och redogöra för grunderna i geografididaktik och hur olika teorier och
metoder kan användas i undervisningssammanhang,
3. vara förtrogen med didaktik, ämnesdidaktik och metodik i relation till
geografiundervisning,
Färdighet och förmåga
4. transformera teoretiska ämneskunskaper (från föregående kursers innehåll) till
undervisning i skolämnet geografi,
5. visa grundläggande didaktisk förmåga avseende planering och analys av
geografiundervisning,
6. planera ett undervisningspass och utvärdera det genom en didaktisk analys, samt
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kommenterad [AS1]: Kursplanen granskad av AnnaKarin L P som lämnat följande kommentar:
Välskriven kursplan! Dock önskas att ni beaktar det
beslut om att förtydliga ämnesdidaktik inklusive
metodik, dvs metoder i geografiundervisningen bör ingå
och tydliggöras i kursplanen. Se RBM-beslut p 24
(170411).
Därefter ok att hanteras vidare enligt den ordning som
gäller vid er inst/fakultet.
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7. problematisera och diskutera olika ämnesdidaktiska strategier och konsekvenser för
geografiundervisning.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Undervisningens upplägg
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar där
kursinnehållet bearbetas med varierande metoder. Teori som de studerande möter i litteratur
och föreläsningar tillämpas i seminarier och gruppövningar på ett sätt som stöder de
studerandes lärande och professionsutveckling.

Examination
Kursen examineras genom följande prov:





två skriftliga inlämningsuppgifter,
en skriftlig inlämningsuppgift som seminariebehandlas,
en muntlig presentation (lektionsplanering), samt
en skriftlig rapport (lektionsplanering).

Vid examinerande seminarier eller gruppövningar ges omdömen utifrån skalan Underkänd
(U) och Godkänd (G). På den muntliga presentationen och den skriftliga rapporten ges
omdömet Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).
För att bli godkänd på kursen krävs att alla examinationer är godkända. För att erhålla
betyget VG på kursen krävs att alla examinationer är godkända och att den muntliga
presentationen och skriftliga rapporten fått omdömet VG. Som betyg används en tregradig
skala med betygsstegen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid
totalt minst fem provtillfällen.
Studerande som erhållit godkänt resultat på prov kan ej genomgå förnyat prov för högre
betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat
provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och
avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter det
ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet
har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet
erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd,
om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Sådan förfrågan ska prövas
skyndsamt. Begäran om ny examinator ska ställas till studierektor.
Tentamen baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens
förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för
tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid
Studentcentrum, http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.
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Övriga föreskrifter
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras
studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den
kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två
år.

Litteratur
Giltig från:

Geografididaktik kompendium 1.
Övrigt:

Skolverkets ämnesplaner, kurser examensmål i geografi. https://www.skolverket.se
Lindström G. & Pennlert L-Å (2013) Undervisning i teori och praktik – en introduktion i
didaktik. Fundo Förlag
Litteratur enligt lärares anvisning kan tillkomma

Mall till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

Bilaga till ”Hanteringsordning för kursplaner och kurstillfällen vid institutioner med
utbildningsuppdrag inom Lärarhögskolans program eller fristående kursutbud”
Denna mall ska bifogas kursplan vid inrättande av ny kurs och vid revidering av kurs
Under rubriken ”Motiv” punkt 1-5:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras.
Ange om kursen ersätter annan kurs.
Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras.
Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i utbildningen.
Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de förväntade studieresultaten (FSR) som finns upprättade.
Vid ny kurs: Ange förslag på klassificering till utbildningsområde. Om kursen har ett FSR och innehållsmässigt
motsvarar redan befintlig alternativt tidigare kursplan, vill vi att ni hänvisar till motsvarande kurskod och slutligen en
motivering till ert förslag. Se UmU ”Handläggningsordning för kursklassificering” Dnr: FS 1.1-2106-17.

Ange fr o m vilken termin kursen/revideringen ska gälla och /eller fr o m vilken kull inom program.
Ange N för ny kurs eller R vid revidering i sista kolumnen. Med revidering avser vi smärre revideringar som inte kräver ny
kurskod, se universitetets centrala regler ”Regler för utformning av kursplaner på grund- och avancerad nivå”.

2018-01-22
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Mall till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
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Kurskod

Kursbenämning

6KG007

Geografididaktik 1

6KGXXX Geografididaktik 2

Motiv
1) Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras.
Båda kurserna är nyutvecklade för att ges inom geografi
som ingångsämne, för ämneslärarprogrammet för
gymnasieskolan. Geografi som ingångsämne är nytt sedan
HT17.
2) Ange om kursen ersätter annan kurs.
Kursen är ny.
3) Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att
genomföras.
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan
4) Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser
tidigare eller senare i utbildningen.
Geografididaktik 1 går period 4 under programmets
termin 3. Didaktiken är det centrala inslaget i kursen.
Stoffet hämtas från de tidigare kurserna i
geografi/naturgeografi/kulturgeografi.

Fr o m
termin

N/R

HT18

N

VT19

N

Mall till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

2018-01-22
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Geografididaktik går period 4 under programmets termin
4. Didaktiken är det centrala inslaget i kursen. Stoffet
består av hållbar utveckling och av teman från tidigare
kurser i geografi/naturgeografi/kulturgeografi.
5) Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de
förväntade studieresultaten (FSR) som finns upprättade.
Genom att erbjuda läraktiviteter och genom de
examinationer som finns angivna i kursplanen.

Förslag på
Hänvisning till motsvarande
klassificering till
kursplan/kurskod
utbildningsområde

Motivering till förslag på klassificering

Humsam

Kursen ges av kulturgeografi inom samfak.

Inte aktuellt
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Kursplan
Geografididaktik 2, 7,5 hp
Geography Education 2, 7.5 Credits
Högskolepoäng: 7.5 hp
Kurskod: 6KGXXX
Ansvarig institution: Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Medverkande institution: Pedagogiska institutionen
Datum för fastställande:
Beslutad av: prefekten
Giltig från:
Giltig till: Tillsvidare
Nivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Geografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Betygsgrader:
För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Innehåll
Kursen tar sin utgångspunkt i och breddar tidigare kunskaper från kursen Geografididaktik 1
och behandlar ämnesdidaktiska frågor där särskild vikt läggs på transformering av
ämnesteoretiska kunskaper till skolämnet geografi och planering av ett
undervisningsmoment. Ämnets centrala mål och plats i skolan belyses och vilken betydelse
geografiämnet har för att förstå hållbar utveckling. Hur ämneskunskaper kan transformeras
till skolkunskaper bearbetas i diskussioner och genom olika former av praktisk tillämpning.
Såväl urvals- som metod- och bedömningsfrågor behandlas i relation till det ämnesteoretiska
innehållet från föregående kurser.
De studerande planerar ett undervisningsmoment både övergripande och med en detaljerad
lektionsplanering. Under kursens gång planerar och genomför de studerande också
fältstudier/delar av en exkursion.

Förväntade studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
Kunskap och förståelse
1. förstå och diskutera centrala geografiska begrepp i relation till gällande
styrdokument, och geografiämnets betydelse för att förstå hållbar utveckling och
undervisning om hållbar utveckling i skolan,
2. redogöra för ämnesdidaktisk forskning med relevans för geografiundervisning,
Färdighet och förmåga
3. transformera och strukturera de teoretiska ämneskunskaper (från föregående kursers
innehåll) för att planera ett undervisningsmoment i skolämnet geografi,
4. formulera relevanta frågor, uppgifter, examinationer, samt applicera läroplanens
kunskapskrav i undervisningsmaterialet om en aktuell geografisk fråga i relation till
hållbar utveckling,

Kommenterad [AS1]: Kursplanen granskad av AnnaKarin L P som lämnat följande kommentar:
Välskriven kursplan! Dock önskas att ni beaktar det
beslut om att förtydliga ämnesdidaktik inklusive
metodik, dvs metoder i geografiundervisningen bör ingå
och tydliggöras i kursplanen. Se RBM-beslut p 24
(170411).
Därefter ok att hanteras vidare enligt den ordning som
gäller vid er inst/fakultet.
Meddela Lärarhögskolan så snart ni har ”riktig”
kurskod.
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5. visa didaktisk förmåga avseende momentplanering och analys av
geografiundervisning,
6. planera och genomföra en fältstudie/exkursion, samt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
7. problematisera och kritiskt granska olika ämnesdidaktiska strategier och deras
konsekvenser för geografiundervisning.

Behörighetskrav
Geografididaktik 1, 7,5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar där
kursinnehållet bearbetas med varierande metoder. Teori som de studerande möter i litteratur
och föreläsningar tillämpas i seminarier och grupp- och enskilda övningar på ett sätt som
stöder de studerandes lärande och professionsutveckling.

Examination
Kursen examineras genom följande prov:







två skriftliga inlämningsuppgifter,
en skriftlig inlämningsuppgift som seminariebehandlas,
en muntlig redovisning (fältstudie/exkursion),
en skriftlig inlämningsuppgift (fältstudie/exkursion),
en muntlig presentation (momentplanering), samt
en skriftlig rapport (momentplanering).

Vid examinerande seminarier eller gruppövningar ges omdömen utifrån skalan Underkänd
(U) och Godkänd (G). På den muntliga redovisningen och skriftliga inlämningsuppgiften som
behandlar fältstudie/exkursion ges omdömet utifrån skalan Underkänd (U) och Godkänd
(G). På den muntliga presentationen och den skriftliga rapporten ges omdömet Underkänd
(U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).
För att bli godkänd på kursen krävs att alla examinationer är godkända. För att erhålla
betyget VG på kursen krävs att alla examinationer är godkända och att den muntliga
presentationen och skriftliga rapporten fått omdömet VG. Som betyg används en tregradig
skala med betygsstegen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid
totalt minst fem provtillfällen.
Studerande som erhållit godkänt resultat på prov kan ej genomgå förnyat prov för högre
betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat
provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och
avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter det
ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet
har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet
erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
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Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd,
om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Sådan förfrågan ska prövas
skyndsamt. Begäran om ny examinator ska ställas till studierektor.
Tentamen baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens
förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för
tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid
Studentcentrum, http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Övriga föreskrifter
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras
studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den
kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två
år.

Litteratur
Giltig från:

Geografididaktik kompendium 2
Ämnesdidaktiska forskningsartiklar
Övrigt:

Skolverkets ämnesplaner, kurser examensmål i geografi. https://www.skolverket.se
Lindström G. & Pennlert L-Å (2013) Undervisning i teori och praktik – en introduktion i
didaktik. Fundo Förlag.
Litteratur enligt lärares anvisning kan tillkomma

SELMA

1 av 2

https://selma.its.uu.se/selma2-umu/selma2/AF0100/skrivut?sprak=sve...
Bilaga p 41 B

Kursplan

Arbetskopia
Uttagen: 2018-06-07

Matematikens historia

History of Mathematics
7.5 högskolepoäng
Kurskod: 6MA048

Kursplan giltig från: 2018, vecka 34
Ansvarig enhet: Institutionen för matematik och matematisk statistik

SCB-ämnesrubrik: Matematik
Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå eller
mindre än två års sammanlagda studier som förkunskapskrav (G1F)
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå

Behörighet

För tillträde till kursen krävs 15 hp inom ämnesområdet matematik eller motsvarande kunskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
redogöra för tidig matematik i olika kulturområden
redogöra tematiskt för den historiska utvecklingen i centrala delar av matematiken

Färdighet och förmåga
utföra enklare beräkningar med historiskt belagda metoder

Värderingsförmåga och förhållningssätt
diskutera och kontrastera matematikens karaktär och utveckling i olika kulturområden
diskutera den historiska utvecklingen i relation till dagens moderna matematik

Innehåll

Kursen behandlar matematikens utveckling i viktiga kulturområden genom historien. Detta inbegriper, i kronologisk
ordning, matematikens utveckling i de forntida flodkulturerna i Babylonien och Egypten, antikens Grekland, Kina och

Indien, den Arabiska kulturen under äldre medeltiden, Europa under högmedeltiden, samt den moderna matematikens
framväxt i Europa från renässansen till 1600- och 1700-talen. Inom ramen för detta ingår även studiet av särskilt viktiga
matematikområdens historiska utveckling, såsom talsystem, aritmetik, geometri, ekvationslösning och förstadier till den
moderna matematiska analysen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner och seminarier.

Examination

Examinationen består av tre delar: Obligatoriska seminarier, hemtentamen, samt skriftlig salstentamen. På seminarierna

2018-06-07 11:55
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sätts något av omdömena Underkänd eller Godkänd, och på hemtentamen respektive salstentamen sätts något av

betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. På hel kurs sätts betyget Godkänd om alla examinerande delar är
godkända, eller Väl godkänd om både hemtentamen och salstentamen bedömts med betyget Väl godkänd.
Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter

ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har
meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första
omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle .Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas
inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte

kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen
av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan
examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten
för institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år
efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i

yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande
skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb,

www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas
(Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan
om tillgodoräknande avslås.

Kurslitteratur

Litteraturlista giltig från: 2018, vecka 34

Johansson, Bo Göran
Matematikens historia
2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2013 - 540 s.
ISBN:9789144083162 LIBRIS-ID:14673583
Obligatorisk

2018-06-07 11:55

Mall till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

2018-02-14
Bilaga p 41 B

Bilaga till ”Hanteringsordning för kursplaner och kurstillfällen vid institutioner med
utbildningsuppdrag inom Lärarhögskolans program eller fristående kursutbud”
Denna mall ska bifogas kursplan vid inrättande av ny kurs och vid revidering av kurs
Under rubriken ”Motiv” punkt 1-5:
1)
2)
3)
4)
5)

Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras,
Ange om kursen ersätter annan kurs,
Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras,
Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i utbildningen,
Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de lärandemål (FSR) som finns upprättade,

Ange fr o m vilken termin kursen/revideringen ska gälla och /eller fr o m vilken kull inom program.
Ange N för ny kurs eller R vid revidering i sista kolumnen. Med revidering avser vi smärre revideringar som inte kräver ny
kurskod, se universitetets centrala regler.

Kurskod

Kursbenämning

6MA042 Matematiska metoder

Omfattning
7,5 hp

Motiv

Fr o m
termin

Mindre justeringar av innehåll och FSR av Vt18
6MA022, men som sannolikt kräver ny
kursplan

Period
V1-5

N/
R
N

Mall till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

6MA040 Algebra

xxx
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7,5 hp

Matematikdidaktik 1 för 7,5 hp
grundskolans åk 7-9
och gymnasiet

Mindre justeringar av innehåll och FSR av Vt18
6MA018, men som sannolikt kräver ny
kursplan

V6-10

Ges sista gången Vt18, därefter tar NMD
över som kursansvariga. Bytet sker inför
Vt19 och då får kursen en ny kurskod och
ny kursplan.
Ny kurskod från vt19 blir 6MN050
Tas med i denna sammanställning för att
få en helhetsbild

V11-15

N

6MA041 Envariabelanalys 1

7,5 hp

Ersätter Funktionslära och grundläggande
analys 6MA023. Görs identisk med den
som ingår på övriga utbildningar och
namnet anpassas därför till dessa

Vt18

V16-20

N

6MA048 Matematikens historia

7,5 hp

Ersätter Geometri och matematikens
historia 6MA026. Nytt namn samt
justeringar av innehåll och FSR som
kräver ny kursplan

Ht18

H1-5

N

6MS002

7,5 hp

Mindre justeringar av innehåll och FSR
för 6MS001, men som sannolikt kräver ny
kursplan

Ht18

H6-10

N

Statistik för lärare

Mall till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
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Matematikdidaktik 2 för 7,5 hp
grundskolans åk 7-9
och gymnasiet

Kommer från Ht18 att ges med NMD som
kursansvarig. Kursen får då en ny kurskod
och en ny kursplan.
Ny kurskod från ht18 blir 6MN051
Tas med i denna sammanställning för att
få en helhetsbild

H11-15

--

6MA046 Envariabelanalys 2

7,5 hp

Ersätter Analys, fördjupning 6MA025.
Görs identisk med den som ingår på
övriga utbildningar och namnet anpassas
därför till dessa

Ht18

H16-20

N

Inte ny
kursplan

7,5 hp

Inga ändringar på 6MA036. Ligger i
denna info för att man ska få en
helhetsbild av upplägget.

Vt19

V1-5

----

6MA044 Problemlösning och
matematiska
resonemang

7,5 hp

Ny kurs som ersätter Matematikdidaktik
3, 6MA039

Vt19

V6-10

N

6MA047 Flervariabelanalys

7,5 hp

Ny kurs som endast ges för
ämneskombinationen Matematik+Fysik.
Kommer att utgå från 5MA164

Vt19

V6-10

N

6MA043 Diskret matematik

7,5 hp

Ersätter Introduktion till diskret
matematik 6MA029. Nytt namn samt

Vt19

V11-15

N

Linjär algebra

6MA036

Mall till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
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justeringar av innehåll och FSR som
kräver ny kursplan
6MA045 Differentialekvationer
och flervariabelanalys

7,5 hp

Mindre justeringar av innehåll och FSR av Vt19
6MA027, men som sannolikt kräver ny
kursplan

V16-20

N

6MS003

7,5 hp

Ny kurs som endast ges för
ämneskombinationen Matematik+Fysik.
Kommer att utgå från 5MS042
Obs! halvfart

Vt19

V11-20

N

6MA050 Differentialekvationer

7,5 hp

Ny kurs som endast ges för
ämneskombinationen Matematik+Fysik.
Kommer att utgå från 5MA121

Ht19

H1-5

N

6MA049 Att undervisa i
matematik (VFU)

6 hp

Ny ramkursplan

Ht18

H13-16

N

Inte ny
Läraryrkets
kursplan dimensioner
6MA034

22,5 hp

Just nu inga ändringar men på sikt
Ht18, Vt19 H1-15
behöver ramkursplanen för denna justeras.
samt
V1-15

--

--

30 hp

Kommer från Ht18 att ges med NMD som
kursansvarig. Kursen får då en ny kurskod
och en ny kursplan.
Ny kurskod från ht18 blir 6MN036

N

Statistik för naturvetare

Examensarbete för
ämneslärarexamenMatematik

Ht18

H16-20
samt
därefter
V1-15

Mall till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
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Tas med i denna sammanställning för att
få en helhetsbild

Utöver dessa kurser kommer ämneskombinationen att ha en kurs i programmering med C och Matlab inom sin inriktning Matematik.
Inför ht18 kommer vi att utgå från den kurs som ges för ingenjörer men på sikt kan det vara aktuellt att de får en egen 6-kod.
Kontaktperson är Lena Kallin-Westin. Jag har uppmanat henne att kontakta Agnetha. Koden för ingenjörerna är 5DV157 och kursen
benämns Programmeringsteknik med C och Matlab.
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Kursplan

Arbetskopia
Uttagen: 2018-05-15

Statistik för lärare
Statistics for Teachers
7.5 högskolepoäng
Kurskod: 6MS002

Kursplan giltig från: 2018, vecka 34
Ansvarig enhet: Institutionen för matematik och matematisk statistik
SCB-ämnesrubrik: Matematisk statistik
Huvudområden och successiv fördjupning: Matematisk statistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på
grundnivå eller mindre än två års sammanlagda studier som förkunskapskrav (G1F)
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå

Behörighet

För tillträde till kursen krävs 15 hp inom algebra och analys eller motsvarande kunskaper.

Noteringar

Mål

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

• redogöra för grundläggande statistiska begrepp och lagar/satser

Färdighet och förmåga
•
•
•
•
•
•
•
•

beräkna sannolikheter för kombinationer av händelser
använda statistiska fördelningar för att modellera verkliga fenomen och bestämma sannolikheter
utifrån frågeställning och typ av data välja lämpliga statistiska analysmetoder
konstruera konfidensintervall och genomföra hypotesprövningar
genomföra linjära regressionsanalyser
tolka erhållna statistiska resultat och sätta dem i sitt sammanhang
genomföra en mindre enkätundersökning samt kommunicera resultatet av denna
i undervisningsliknande situationer, muntligt presentera och demonstrera statistiska begrepp och metoder

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• kritiskt granska och värdera egna eller andras statistiska resonemang

• kritiskt granska och värdera resultatet från egna eller andras statistiska undersökningar
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Innehåll

I gymnasiets kurser i matematik finns många inslag av sannolikhetslära och statistik, t.ex. sannolikhetsberäkningar i olika
sammanhang och metoder för sammanställning och analys av mätdata från undersökningar. Matematikkurserna i
gymnasiet ska också innehålla granskning av hur statistiska metoder och resultat används inom samhället och vetenskap.
Den här kursen består av tre moment, vars innehåll och upplägg, bl.a. ska förbereda studenter inför sådana framtida
undervisningsuppdrag.

Moment 1 (5 hp): Grundläggande sannolikhetslära och statistik.
Momentet behandlar grundläggande sannolikhetsteori. Speciellt behandlas begreppen sannolikhet, betingad sannolikhet,
oberoende händelser, slumpvariabel, väntevärde, varians, standardavvikelse och korrelationskoefficient. Vidare ingår
tillämpningar av stora talens lag och centrala gränsvärdessatsen. Momentet innehåller dessutom grundläggande
statistikteori, speciellt beskrivande statistik, punkt- och intervallskattning, hypotesprövning samt linjär regressionsanalys.
Under momentet behandlas också undersökningsmetodik inklusive konstruktion av enkätfrågor
Moment 2 (1,5 hp): En statistisk undersökning
Under momentet planerar och genomför studenterna en mindre statistisk undersökning, analyserar insamlat data samt
presenterar resultaten. Dataanalysen sker med hjälp av lämplig statistisk programvara och under momentet ges därför
övning i detta. I momentet ingår också att granska statistiska undersökningar genomförda av andra.
Moment 3 (1 hp) Presentation av statistiska koncept och lösningar på statistiska problem
Under momentet presenterar och demonstrerar studenterna muntligt, i undervisningsliknande situationer, dels ett tilldelat
statistiskt koncept (t.ex. ett begrepp eller en metod) som ingår i kursen och dels en lösning på ett tilldelat statistiskt
problem. Studenterna granskar också varandras lösningar på de tilldelade statistiska problemen.

Undervisning

Kursens upplägg består av föreläsningar, lektioner och datorövningar. Dessa inslag kompletteras med videoföreläsningar

och s.k. omvänt klassrum-upplägg (flipped classroom) på delar av kursen. Kursen består också av studerandeaktiva
verkstäder och/eller seminarier där studenterna t.ex. arbetar med vissa aspekter av sina grupparbeten och/eller redovisar
examinationsuppgifter.

Examination

Kunskapsredovisningen på moment 1 sker i form av skriftligt prov. På detta ges något av omdömena Underkänd (U),
Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Kunskapsredovisningen på moment 2 sker i form av muntlig och skriftlig redovisning
av statistisk undersökning. På momentet ges något av omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G).
Kunskapsredovisningen på moment 3 sker i form av muntlig presentation av ett tilldelat statistiskt koncept och en lösning

på ett tilldelat statistiskt problem, samt muntlig granskning av annan students lösning på statistiskt problem. På momentet
ges något av omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla moment är
godkända. Betyget bestäms av omdömet på moment 1 och sätts först när alla obligatoriska moment är examinerade.
Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter

ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har
meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett
år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan
upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av
och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan
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examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten

för institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år
efter studentens förstagångsregistrering på kursen.
Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i

yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande

skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb,
www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas

(Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan
om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Denna kurs får ej ingå i en examen tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den
studerande rådfråga studierektorn i matematik och matematisk statistik.

Kurslitteratur
Litteraturlista (Ej klarmarkerad)
Perkowski, Debra A.; Perkowski, Michael.

Data and probability connections
Upper Saddle River, NJ : Pearson Education, 2007 - 388 s.
ISBN:0-13-144922-2 LIBRIS-ID:11863488
URL: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip065/2005035817.html

Obligatorisk
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Kursplan
Religionsvetenskap 2, 30.0 hp
Religious Studies II: Continuation Course, 30.0 Credits
Högskolepoäng: 30.0 hp
Kurskod: 6RV020
Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier
Datum för fastställande:
Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd
Reviderad:
Giltig från: 2018, v.xx
Giltig till: Tillsvidare
Nivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Religionsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå eller mindre än två års
sammanlagda studier som förkunskapskrav
Betygsgrader:
För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Innehåll
Under kursen studeras världsreligionerna judendom, kristendom och islam, deras tro och praktik i
historia och nutid. Grundläggande frågor inom etiken behandlas och hur etiska perspektiv relaterar
till världsbilder och livshållning diskuteras, slutligen behandlas religionspsykologiska perspektiv på
individers religiösa erfarenheter och beteenden. I alla moment ingår didaktiska övningar och
diskussioner kring skolnära forskning.
Moment 1 Judendom, kristendom och islam 15 hp (Judaism,
Christianity, and Islam 15 ECTS)
Under momentet studeras judendomens, kristendomens och islams utveckling i deras sociala,
politiska och religiösa kontexter. Kursen innebär också en introduktion till religiösa urkunder och
uppmärksamhet ägnas åt religionernas innehåll och uttrycksformer i ett historiskt, nutida och
jämförande perspektiv både ur ett internationellt och svenskt perspektiv. Kursen problematiserar
ett flertal religiösa grundbegrepp och diskuterar olika sätt att tolka religiöst liv i ett didaktiskt
perspektiv. Judendomens, kristendomens och islams mångfald belyses för att kunna anpassas till
undervisningssituationer. Under kursen behandlas även olika former av didaktiska utmaningar lärare
möter som är direkt relaterade till momentets innehåll. Kursen ger didaktiskt underlag för
undervisning i judendom, kristendom och islam.
Moment 2 Etik, världsbild och livshållning 7,5 hp (Ethics, Worldview, and Practice 7,5
ECTS)
Momentet behandlar grundläggande frågor inom etiken och diskuterar hur etiska perspektiv
relaterar till världsbilder och livshållning. Vad är etik? Hur får vi kunskap i etiska frågor? Hur
påverkar olika religiösa och sekulära livshållningar etiska uppfattningar? Finns det någon
allmänmänsklig etik? Vilken social och politisk roll har olika etiska teorier spelat? Dessa och andra
frågor behandlas utifrån både historiska och samtida perspektiv, t.ex. genus och mångkultur.
Aktuella debatter inom t.ex. bioetiken tas upp. Kursen ger didaktiskt underlag för skolans
etikundervisning och verktyg för att förhålla sig till skolan som en pluralistisk och mångkulturell
mötesplats för olika livshållningar och perspektiv.
Moment 3 Religionspsykologi, 7,5 hp (Psychology of Religion, 7,5 ECTS)
Momentet ger grundläggande kunskaper om religionspsykologisk forskning, teori och metod.
Etablerade teorier inom forskningsfältet granskas och tillämpas vid analyser av religiositetens
psykologiska förutsättningar och funktioner. I kursen ingår didaktiska övningar med fokus på

Kommenterad [AS1]: Se kommentar i separat mejlsvar
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religionspsykologi.

Förväntade studieresultat
Moment 1 Judendom, kristendom och islam 15 hp

Efter avslutat moment ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
redogöra för judendomens, kristendomens och islams historiska utveckling
fram till idag;
redogöra för grundläggande innehåll i judisk, kristen och muslimsk tro och praktik;
känna igen och förstå centrala begrepp inom judendomen, kristendomen och islam;
redogöra för de viktigaste vetenskapliga bedömningarna om tillkomsten och utformningen av
centrala urkunder inom judendomen, kristendomen och islam;
översiktligt redogöra för innehållet och de centrala tankegångarna i de abrahamitiska
religionernas urkunder; samt
redogöra för den mångfald av tolkningar som karaktäriserar modern judendom, kristendom
respektive islam.
- uppvisa en grundläggande kunskap om hur tänkande och handlande inom de studerade
religionerna påverkar synen på vad som utgör manligt och kvinnligt och hur sådana synsätt
diskuteras, ifrågasätts och upprätthålls.
Färdighet och förmåga
tillämpa grundläggande religionshistoriska begrepp vid analys av judendom, kristendom och
islam;
visa förmåga att tolka kulturella uttryck med anknytning till judendom, kristendom och islam;
visa prov på en grundläggande förmåga att kritiskt analysera och tolka texter ur de
abrahamitiska religionernas kanon; samt
utarbeta didaktiska tillämpningar, anpassade för skolan, av kunskapsstoffet om de
abrahamitiska religionerna.
Visa förmåga att muntligt och skriftligt förmedla kunskapsstoff kring de abrahamitiska
religionerna.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- förhålla sig sakligt kritisk till olika påståenden om religiös tro och praktik inom de tre
abrahamitiska religionerna;
- uppvisa ett förhållningssätt, som överensstämmer med skolans krav på allsidighet och
saklighet, till olika religiösa uttryck inom de abrahamitiska traditionerna; samt
- reflektera över den egna rollen som kunskapsförmedlare om judendom, kristendom och islam.
Moment 2 Etik, världsbild och livshållning 7,5hp

Efter avslutat moment ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- redogöra för grundläggande etiska teorier och begrepp;
- redogöra för, analysera och jämföra de viktigaste synsätten inom teologisk och
- filosofisk etik både historiskt och i nutiden; och
- redogöra för relationerna mellan religion och etik och mellan religiösa och sekulära
moraliska traditioner.
Färdighet och förmåga
- använda de teoretiska perspektiven för att diskutera och bedöma olika aktuella etiska synsätt
och sakfrågor.
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
- reflektera över hur etikundervisning kan bedrivas i skolans mångkulturella miljö; och
- reflektera över den egna rollen som förmedlare av etisk ämneskunskap samt främjare av
elevernas etiska reflektion.
Moment 3 Religionspsykologi 7,5 hp

Efter avslutat moment ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• beskriva de centrala frågeställningar som behandlas inom det religionspsykologiska
forskningsfältet
• beskriva etablerade religionspsykologiska teorier
• redogöra för möjliga samband mellan psykologiska variabler och religiösa beteenden/religiösa
upplevelser
• beskriva centrala frågeställningar inom religionspsykologisk genusforskning
Färdighet och förmåga
• kritiskt analysera religionspsykologiska teorier
• tillämpa religionspsykologiska teorier vid analys av religiositetens förutsättningar och funktioner
• problematisera sambanden mellan psykologiska variabler och religiösa beteenden/religiösa
upplevelser
• kritiskt analysera religionspsykologiska förklaringar av individens religiositet
• kritiskt analysera religionspsykologiska förklaringar till skillnader och likheter i mäns och kvinnors
religiositet
 tillämpa deltagande observation som metod för kunskapsinhämtning



utarbeta didaktiska tillämpningar, anpassade för skolan, av kunskapsstoffet om
religionspsykologi

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• analysera den egna förförståelsen av sambanden mellan psykologiska variabler och religiositet
• uppvisa ett sakligt och allsidigt förhållningssätt till religiösa beteenden och religiösa upplevelser.
Behörighetskrav
Religionsvetenskap I, med godkänt resultat på 22.5 hp.
Undervisningens upplägg
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar och/eller seminarier. Då det på kursen
förekommer litteratur på engelska måste studenten kunna tillgodogöra sig litteratur på detta språk
för att kunna klara av kursen.
Examination
Varje moment examineras för sig. Detta sker genom examinerande uppgifter och tentamen om totalt
7,5 hp. Examinerade uppgifter bedöms med betygsgraderna Godkänd och Underkänd. Tentamen
bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd.
Moment 1
Urkunder inom judendom, kristendom och islam 3hp samt examinerande uppgifter om 0.75 hp.
Kristendom 3 hp tentamen samt examinerande fältstudieuppgift om 0.75 hp.
Judendom 3 hp tentamen samt examinerande uppgifter om 0,75 hp.
Islam 3 hp tentamen samt examinerande uppgifter om 0,75 hp.

Kommenterad [AS2]: Gå igenom alla hp härifrån och
framåt, det ser bättre ut om ni är konsekvent när det gäller
decimaltecknet (skriv hellre , än .)

Bilaga p 41 B

Moment 2
Etik, världsbild och livshållning, tentamen 6 hp samt examinerande uppgifter om 1.5 hp.
Moment 3
Religionspsykologi, tentamen 6hp samt examinerande uppgifter om 1.5 hp.

För att erhålla Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 18 hp av de delar som
bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd samt Godkänd på övriga delar.
Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden
begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. För studerande som inte godkänts vid
det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle inom 2 månader efter ordinarie
provtillfälle och ytterligare ett tillfälle inom ett år. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad
prövning för högre betyg.
Övergångsbestämmelser
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst
tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten
ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan
upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter
Litteratur
Giltig från: 2017 vecka 23

OBS! Litteraturen kan komma att ändras fram till två månader innan
kursstart.
Gällande styrdokument för grund-och gymnasieskola ingår i alla moment.
Moment 1 Judendom, kristendom och islam
Koranens budskap: tolkning från arabiskan av Mohammed Knut Bergstöm
Stockholm: propius förlag. : 2002 :
Obligatorisk
Judendomen : kultur, historia, tradition.
Groth Bente, Brogren Margareta
Stockholm : Natur och kultur, 2002 (Borås : 344, [1]s. : ill. :
ISBN: 91-27-07389-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning:
Jesus och de första kristna : inledning till Nya testamentet
Mitternacht Dieter, Runesson Anders
Stockholm : Verbum : 2007 : 527 s. :
ISBN: 978-91-526-4721-9
Obligatorisk
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Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning:
Islam : en religionsvetenskaplig introduktion
Olsson Susanne, Sorgenfrei Simon
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 351 s. :
ISBN: 9789147112043
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning:
Kristendomen : en historisk introduktion
Rasmussen Tarald, Thomassen Einar, Beskow Per
Skellefteå : Artos : 2007 : 416 s. :
ISBN: 978-91-7580-336-4 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning:
Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
Stockholm : Verbum : 2004 : 1992 s. :
ISBN: 91-526-9921-8 (hårdbd, röd)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning:eller motsvarande
Artiklar och kompendium

Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
Löfstedt Malin
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
ISBN: 978-91-44-05785-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: valda delar
Moment 2 Etik, världsbild och livshållning
Som dig själv : en inledning i etik.
Andersen Svend, Månsson Per Lennart
Nora : Nya Doxa : 1997 : 239, [1]s. ; 23 cm :
ISBN: 91-578-0010-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: . eller Rachels, James; Rachels, Stuart Rätt och fel: introduktion till moralfilosofi.
Sjösten, Lisa 2. uppl. : Lund:Studentlitteratur, 2010 - 231s. ISBN: 978-91-44-05927-3 Libris-ID
11879497 Läsanvisning: valda delar Se bibliotekskatalogen Album
Meilaender Gilbert
Bioethics : a primer for Christians
3rd ed. : Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans Pub. Co. : c2013. : 133 p. :
ISBN: 978-0-8028-6770-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Praktisk etik
Singer Peter, Josefsson Jonas
2., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Thales : 2002 : 333 s. :
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ISBN: 91-7235-020-2 (inb.) : 257:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: eller senare upplaga
Nussbaum Martha C
Känslans skärpa tankens inlevelse, essäer om etik och politik
Stockholm: Symposion : 2000 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: valda delar eller Nussbaum, Martha C,Love's Knowledge, Oxford:
Oxford University Press. Tillgänglig elektroniskt via UB:s hemsida:
http://site.ebrary.com/lib/UMEAUB/docDetail.action?docID=10471761 Läsanvisning: valda delar
Artiklar

Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
Löfstedt Malin
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
ISBN: 978-91-44-05785-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: valda delar

Moment 3
Den religiösa människan, 4:e utgåvan
Geels Antoon, Wikström Owe
4. uppl. : Natur & Kultur : 2017 : 575 s. :
ISBN: 978-91-27-81935-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: 3:e utgåvan kan användas
Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
Löfstedt Malin
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
ISBN: 978-91-44-05785-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: kapitel 13
Minds and Gods
Tremlin Todd
OUP USA : 2010 : 256s. :
ISBN: 978-0-19-973901-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning:
Artiklar och kompendier (tillhandahålles av institutionen)
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Från: Agnetha Simm
Skickat: den 8 juni 2018 08:59
Till: Jenny Eklöf <jenny.eklof@umu.se>
Ämne: VB: Reviderade kursplaner 6RV020 och 6HI033
Hej Jenny!
Här kommer kommentarer till kursplanerna som granskats av Anna-Karin L P.
Efter att ni tagit hänsyn till dessa kommentarer så är det ok från Lärarhögskolan för er att hantera
kursplanerna vidare enligt den ordning som gäller vid er inst/fakultet.

Med vänlig hälsning

Agnetha Simm
Lärarhögskolans kansli
090 – 786 71 39

Från: Anna-Karin Lidström Persson
Skickat: den 8 juni 2018 08:24
Till: Agnetha Simm <agnetha.simm@umu.se>
Ämne: Re: Reviderade kursplaner 6RV020 och 6HI033
Hej Agnetha!
Här kommer respons på kursplanerna.
6RV020
*Behörighetskrav: Kan avklarade 15 hp räcka för att kunna klara av att nå målen för den här kursen.
Ni har satt 22,5 hp. I historia-kursen 6HI033 har man satt 15 hp. Kraven på förkunskapskraven ska
sättas så att man i princip inte kan klara kursen utan dessa tidigare verktyg.
*Moment 3 och ev andra moment:
Överväg att flytta detta FSR till Värderingsförmåga och förhållningssätt



kritiskt analysera religionspsykologiska teorier

samt andra som handlar om den analytiska förmågan.

*Utveckla språket under Examination men hela meningar och parenteser och/eller kommatering
T ex: Urkunder (3 hp) examineras genom en didaktisk uppgift…
*Lägg till för er relevant formalia i slutet av kursplanen:
Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.
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För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.
Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där
hon/han någon gång har registrerats.
Observera ny skrivning med tre månader under sommaren: Det första omprovet ska erbjudas senast
två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det
ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första
omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan
uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade
provet.
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller
en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte
särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp
till två år efter första registreringstillfället.
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande
lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som
anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter
förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se
högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för
högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst
tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten
ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan
upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

6HI033
*Ta med den formalia som är relevant enligt ovan.

Med vänliga hälsningar
Anna-Karin Lidström Persson
Utbildningsledare
Lärarhögskolan, Umeå universitet

Från: Agnetha Simm <agnetha.simm@umu.se>
Datum: måndag 28 maj 2018 09:29
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Till: Anna-Karin Lidström Persson <anna-karin.lidstrom-persson@umu.se>
Ämne: VB: Reviderade kursplaner
För granskning, kommer även att skicka dig ett tidigare mejl i ärendet för kännedom.
/Agnetha
Från: Agnetha Simm
Skickat: den 28 maj 2018 08:49
Till: Jenny Eklöf <jenny.eklof@umu.se>
Ämne: SV: Reviderade kursplaner
Hej Jenny!
Tack för informationen! Men tyvärr så har vi inte behörighet till kursplanesök i Selma och kan alltså
inte titta på kursplanerna innan de är fastställda och finns i kursplanesök på webben. Så, det vore
toppen om du kunde skicka de nya (reviderade) så de får ligga som underlag till det formella beslut
som ska fattas här framöver.
Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Agnetha Simm
Lärarhögskolans kansli
090 – 786 71 39

Från: Jenny Eklöf
Skickat: den 28 maj 2018 08:21
Till: Agnetha Simm <agnetha.simm@umu.se>
Ämne: Reviderade kursplaner
Hejsan,
Jag har tidigare varit i kontakt med er kring inrättandet av två nya kursplaner, en för
Religionsvetenskap 2 och en för Historia 2. I förra skedet skapades bara basdata, så att kurserna
skulle vara sökbara under ordniarie anmälningsperiod. Innehållet har nu reviderats av Elisabeth
Raddock (religionsvetenskap) och av Jacob Stridsman (historia) i enlighet med de direktiv som kom i
april.
Det ni kan gå in och granska är alltså:
6HI033 och 6RV020
Tack på förhand!
Jenny

Mall till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

2017-04-10
Bilaga p 41 B
Sid 1 (2)

Bilaga till ”Hanteringsordning för kursplaner och kurstillfällen vid institutioner med
utbildningsuppdrag inom Lärarhögskolans program eller fristående kursutbud”
Denna mall ska bifogas kursplan vid inrättande av ny kurs och vid revidering av kurs
Under rubriken ”Motiv” punkt 1-5:
1)
2)
3)
4)
5)

Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras,
Ange om kursen ersätter annan kurs,
Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras,
Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i utbildningen,
Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de lärandemål (FSR) som finns upprättade,

Ange fr o m vilken termin kursen/revideringen ska gälla och /eller fr o m vilken kull inom program.
Ange N för ny kurs eller R vid revidering i sista kolumnen. Med revidering avser vi smärre revideringar som inte kräver ny
kurskod, se universitetets centrala regler.

Kurskod Kursbenämning
6RV020

Religionsvetenskap 2

Motiv
1. En ny kursplan har inrättats med en ny kurskod eftersom
ändringarna vi vill göra är så pass genomgripande. Det handlar
om att namnet och behörigheten ändras (detta är redan

Fr o m
termin

N/R

HT18

N

Mall till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

2017-04-10
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2.
3.
4.

5.

godkänt av LH), men också om att moment 3, B-uppsats i
judendom, kristendom och islam 7,5 hp, tas bort och ersätts
med ett moment i Religionspsykologi. Vi vill ge studenterna den
fördjupning som religionspsykologi innebär och som bland
annat handlar om identitet och olika psykologiska
förklaringsmodeller. Samtidigt tycker vi att det är viktigt för
studenterna att arbeta med sitt akademiska skrivande och de
kommer att få fortsätta göra det, men det istället att vara
inkorporerat i hela det religionsvetenskapliga kurspaketet som
lärarstudenterna får hos oss.
Kursplanen ersätter 6RV001, Religionsvetenskap II:
fortsättningskurs, 30 hp.
Inom ämneslärarprogrammet.
Följer efter Religionsvetenskap I och ligger före
Religionsvetenskap III (för vilka det också ska skapas nya
kursplaner – Religionsvetenskap 1 och 3).
Skrivningarna om undervisning och examination är desamma
som tidigare.
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Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion, 15 hp
The profession of the special education teacher, 15 Credits
Högskolepoäng: 15 hp
Kurskod: 6SP052
Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Datum för fastställande: xxxx-xx-xx
Beslutad av: Prefekten
Reviderad: xxxx-xx-xx
Giltig från: 2018-07-30
Nivå: Avancerad nivå
Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, kurser som inte
klassificeras
Betygsgrader: För denna kurs ges betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd

Innehåll
Kursen handlar om specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktioner, uppdrag och olika
roller.
I moment 1 bearbetas och praktiseras teorier och metoder för professionella samtal och rådgivning i
specialpedagogiska frågor. Särskilt belyses individuella samtal och handledning samt
grupphandledning som pedagogiskt redskap för kollegialt lärande och samverkan med andra
yrkesgrupper. Vidare introduceras teorier om konflikthantering. Tonvikt läggs vid de olika
yrkesfunktionernas roller i förhållande till konfliktsituationer i skolmiljö.
Moment 2 diskuterar specialpedagogens och speciallärarens roller och uppdrag i elevhälsans arbete.
Särskilt betonar momentet arbetet med pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram på skol- och
gruppnivå samt betydelsen av extra anpassningar för formandet av inkluderande lärmiljöer.
Verksamhetsrelevanta styrdokument samt styrningsprocesser på skol- och gruppnivå
uppmärksammas och problematiseras i förhållande till ovanstående insatser.
Moment 3 problematiserar betydelsen av förhållningssätt, självkännedom och empatisk förmåga i
förhållande till den specialpedagogiska yrkesfunktionen liksom aspekter av social rättvisa,
mänskliga rättigheter, kränkningar och diskriminering.

Förväntade studieresultat
Moment 1: Professionella samtal och konflikthantering, 7,5 hp
För godkänd kurs skall den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
- Redogöra för centrala teorier och metoder inom kunskapsområdet professionella samtal
Färdigheter och förmåga
- Agera handledare utifrån funktionen som kvalificerad samtalspartner och rådgivare
- Analysera autentiska samtal med utgångspunkt i centrala samtalsmetodiska begrepp
- Analysera och problematisera förhållningssätt och strategier i konflikthantering

Kommenterad [AS1]: Inst har reviderat utifrån
kommentarer i förra versionen och reviderat ytterligare
genom att momentindela kursen vilket vi enbart ser som en
fördel.
Ok från Lärarhögskolan för inst att hantera kursplanen vidare
enligt den ordning som gäller vid inst/fakultet.
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Moment 2: Specialpedagogens och speciallärarens roller och uppdrag, 5 hp
För godkänd kurs skall den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
- Visa förståelse för hur styrdokument och styrningsprocesser påverkar den pedagogiska
praktiken på skol- och gruppnivå
- Beskriva betydelsen av samverkan med verksamheter och yrkesgrupper i elevhälsans arbete
Färdigheter och förmåga
- Genomföra och analysera pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram på skol- och
gruppnivå
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Diskutera och analysera den specialpedagogiska yrkesfunktionens betydelse för
verksamheters arbete med utvecklandet av lärmiljöer
Moment 3: Förhållningsätt, självkännedom och empatisk förmåga, 2,5 hp
För godkänd kurs skall den studerande kunna:
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Reflektera över och problematisera betydelsen av självkännedom, förhållningssätt och
empatisk förmåga i relation till professionsuppdraget, dess etik och juridik

Behörighetskrav
Lärarexamen (lärar-, förskollärar-, eller fritidspedagogexamen) samt minst tre års lärarerfarenhet
efter examen, omfattande minst halvtid.

Undervisningens upplägg
I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets
gällande schema och studieguide.
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, workshops, seminarier och nätbaserade uppgifter.
Huvuddelen av kursens avsnitt introduceras genom föreläsningar. Därefter följer bearbetningar i
form av workshops, seminarier och skriftliga uppgifter. Tillämpande delar genomförs med skriftliga
uppgifter och redovisningar där studenterna får tillfälle att pröva sin förståelse. Delar av
undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära
specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Den studerande behöver också tillgång till
enklare teknisk utrustning för att genomföra digitala ljudupptagningar. Utvärdering sker efter
avslutad kurs.

Examination
Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat
anges i kurstillfällets gällande schema och studieguide.
Moment 1: Professionella samtal och konflikthantering, 7,5 hp
Momentet examineras genom en individuell skriftlig uppgift, nätbaserade diskussionsuppgifter och
redovisningar som examineras i en tvågradig skala, Underkänd (U) och Godkänd (G).
Moment 2: Specialpedagogens och speciallärarens roller och uppdrag, 5 hp
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Momentet examineras genom en individuell skriftlig uppgift, redovisningar och gruppövningar som
examineras i en tvågradig skala, Underkänd (U) och Godkänd (G).
Moment 3: Förhållningsätt, självkännedom och empatisk förmåga, 2,5 hp
Momentet examineras genom en individuell skrivuppgift som examineras i en tregradig skala,
Underkänd (U), Godkänd (G), Väl Godkänd.
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För
student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning ska individuella
anpassningar av examensformer alltid övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen
anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat.
Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna
och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller underkänd.
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla
betyget Väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget
Väl godkänd har uppnåtts på individuell skriftlig inlämningsuppgift. Utöver förväntade
studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes
förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med
stöd av teoretiska begrepp.
Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan
godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har
vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.
För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle. Det
första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio
arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs
under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie
provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan
godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för
högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.
I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre
provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två
år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter
Programtillhörighet: Specialpedagogprogrammet, Speciallärarprogrammet

Kurslitteratur
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Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion, 15 hp
The profession of the special education teacher, 15 Credits
Högskolepoäng: 15 hp
Kurskod: 6SP052
Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Datum för fastställande: xxxx-xx-xx
Beslutad av: Prefekten
Reviderad: xxxx-xx-xx
Giltig från: 2018-07-30
Nivå: Avancerad nivå
Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav
Betygsgrader: För denna kurs ges betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd

Innehåll
Den här kursen handlar om specialpedagogens och speciallärarens respektive yrkesfunktioner. I
kursen presenteras teorier och praktiseras metoder som ligger till grund för att med fördjupad
förmåga kunna verka som kvalificerad samtalspartner och rådgivare i olika sammanhang där
specialpedagogiska frågor behandlas. Särskilt belyses individuella samtal och individuell
handledning. Dessutom behandlas grupphandledning som pedagogiska redskap för kollegialt
lärande och för samverkan med andra yrkesgrupper. Vidare introduceras teorier om
konflikthantering och tonvikt läggs vid de olika yrkesfunktionernas roller i förhållande till
konfliktsituationer i skolmiljö. I kursen diskuteras också specialpedagogens och speciallärarens
olika roller och uppdrag i elevhälsans arbete samt i arbetet med pedagogiska utredningar på
organisationsnivå, upprättande av åtgärdsprogram samt dess uppföljning. Särskilt betonar kursen
betydelse av arbetet med extra anpassningar för formandet av inkluderande lärmiljöer.
Verksamhetsrelevanta internationella och nationella dokument och styrdokument belyses och
problematiseras i förhållande till ovanstående insatser. Styrningsprocesser på skol- och gruppnivå
uppmärksammas. Även betydelsen av förhållningssätt, självkännedom och empatisk förmåga
problematiseras i relation till den specialpedagogiska yrkesfunktionen. Problematiseringen tar sin
utgångspunkt i aspekter av social rättvisa, mänskliga rättigheter och delaktighet, kränkning samt
diskriminering.

Förväntade studieresultat
För godkänd kurs skall den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
-

Redogöra för centrala teorier, begrepp och metoder inom kunskapsområdet professionella
samtal
Visa förståelse för hur styrdokument och styrningsprocesser påverkar den pedagogiska
praktiken på skol- och gruppnivå
Beskriva betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer och yrkesgrupper
för att förebygga och åtgärda hinder för elevers lärande i olika lärmiljöer

Färdigheter och förmåga
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-

-

Genomföra och analysera autentiska samtal med utgångspunkt i centrala samtalsmetodiska
begrepp och utifrån funktionen som kvalificerad samtalspartner och rådgivare i
specialpedagogiska frågor
Genomföra pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram på skol- och gruppnivå
Analysera och problematisera förhållningssätt och strategier i konflikthantering

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-

-

Diskutera och analysera specialpedagogens och speciallärarens möjligheter, samt även
begränsningar som finns när det gäller att stödja lärare i deras arbete med att utveckla
lärmiljöer och ge stöd till elever i skolsvårigheter
Reflektera över betydelsen av förhållningssätt och empatisk förmåga i relation till uppdraget
och professionen, dess etik och juridik
Reflektera över behov av, möjligheter för och utmaningar i samverkan med andra
verksamheter och professioner i elevhälsoarbete

Behörighetskrav
Lärarexamen eller motsvarande samt minst tre års lärarerfarenhet efter examen.

Undervisningens upplägg
I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets
gällande schema och studieguide.
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, workshops, seminarier och nätbaserade uppgifter.
Huvuddelen av kursens avsnitt introduceras genom föreläsningar. Därefter följer bearbetningar i
form av workshops, seminarier och skriftliga uppgifter. Tillämpande delar genomförs med skriftliga
uppgifter och redovisningar där studenterna får tillfälle att pröva sin förståelse. Delar av
undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära
specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Den studerande behöver också tillgång till
enklare teknisk utrustning för att genomföra digitala ljudupptagningar. Utvärdering sker efter
avslutad kurs.

Examination
Examinationen sker genom att den studerande genomför dels muntliga redovisningar och skriftliga
uppgifter, dels genomför autentiska samtal omkring specialpedagogiska frågor som spelas in och
analyseras. Kursen examineras genom en individuell skrivuppgift som examineras i en tregradig
skala, Underkänd (U), Godkänd (G), VG (Väl godkänd) samt en skriftlig uppgift, en redovisning,
en nätbaserad diskussionsuppgift och en gruppövning som alla examineras i en tvågradig skala,
Underkänd (U) eller Godkänd (G).
För student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning ska individuella
anpassningar av examensformer alltid övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen
anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat.
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla
betyget Väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget
Väl godkänd har uppnåtts på individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Kommenterad [MO1]: Till programmet står
Lärarexamen (lärar-, förskollärar-, eller
fritidspedagogexamen) samt minst tre års
lärarerfarenhet efter examen, omfattande
minst halvtid.
Kan vara bra om samma text står i kursplanen.
Kommenterad [MO2]: Skriv gärna in vad som är som
obligatoriskt utan att behöva hänvisa till annat dokument.
(Kursplanen ju i regel mer bestående är alltid tillgänglig på
kursplanesök men studieguider kan ju ändras inför kurs)
Obligatoriska inslag ska vara av prövande karaktär t ex att
öva på något, vilket det antagligen är i kursen, se
http://www.umu.se/digitalAssets/184/184467_fs-1.1.2-55314--regler-fr-betyg-och-examination-p-grund--ochavancerad-niv_rev-160607.pdf
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För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle
inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad
erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas
ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma
kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare
kursplan upphört att gälla eller kursen slutat att erbjudas. Efter två underkända
examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran
hos prefekten få byta examinator.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter
förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet.
Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om
tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i
högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas
(Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Övriga föreskrifter
Programtillhörighet: Specialpedagogprogrammet, Speciallärarprogrammet

Kurslitteratur
Handledning för kollegialt lärande.
Cederberg-Scheike, Annika
1., uppl. : Lund: Studentlitteratur, 2016 : 148 s. : ill.
ISBN: 978-91-44-11254-1
Professionell vägledning : med samtal som redskap.
Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
Lund : Studentlitteratur : 2007 : 115 s. :
ISBN: 91-44-00235-1
Se bibliotekskatalogen Album
Group counseling: strategies and skills.
Jacobs Edward (red.)
7., uppl. : Australia: Brooks/Cole Cengage Learning, 2012 : 480 s
ISBN: 9780840033932
Läsanvisning: Valda delar.
Inkluderande undervisning : lärares uppfattningar om lektionsplanering och lektionsarbete
utifrån ett elevinkluderande perspektiv
Kotte, Elaine
1., uppl. : Malmö: Malmö högskola (diss.) : 2017
ISBN: 978-91-7104-783-0
Läsanvisning: Valda delar.
Handledning i pedagogiskt arbete
Kroksmark Tomas, Åberg Karin
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1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 464 s. :
ISBN: 9789144021911
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap 3, 5 och 8.
Specialpedagogers/speciallärares arbete i den dagliga skolpraktiken. En analys av sex
fallstudier
Möllås, Gunvie
1,. uppl.: 2017
ISBN: 978-91-7063-795-7
URL: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-48556
Pedagogisk kartläggning : att utreda och dokumentera elevers behov av särskilt stöd
Runström Nilsson, Petra
3., [uppdaterade] uppl. : Malmö: Gleerup : 2015
ISBN: 978-91-40-68602-2
Elevhälsa : samverka, förebygga, bygga
Runström Nilsson, Petra
1., uppl.: Malmö: Glerrups : 2017
ISBN: 978-91-40-69491-1
Skolkompassen : ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter elever som har
svårt att navigera i skolan
Sjölund, Anna & Henrikson, Lena W.
1., uppl. : Stockholm: Gothia fortbildning : 2015
ISBN: 978-91-7205-978-8
Perspektivmöten i skola och handledning : lärares tankar om specialpedagogisk handledning
Sundqvist Christel
1. uppl. : Åbo : Åbo Akademi (diss.) : 2012 : 235 s. :
ISBN: 978-951-765-658-0 (nid)
Läsanvisning: Valda delar.
Från idé till praxis : vägar till inkluderande lärmiljöer i tolv svenska kommuner : forskarnas
rapport
Tetler, Susan
1., uppl.: Stockholm: Ifous : 2015
ISBN: 978-91-982841-1-9
URL: http://www.ifous.se/app/uploads/2013/02/201509-Ifous-2015-2slutversion2f%C3%B6rwebb.pdf
Läsanvisning: Valda delar.
Skolverkets Allmänna Råd
Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
Stockholm : Skolverket : 2014 : 80 s.:
ISBN: 978-91-7559-116-2
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URL: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visaenskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%
2Fwpubext %2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3299
Specialpedagogers och speciallärares olika roller och uppdrag: skilda föreställningar möts
och möter en pedagogisk praktik.
von Ahlefeld Nisser, Désirée
I Nordic Studies in Education: 2014: 1891-5914: 34:4: 246-264
Välj mellan dessa fyra böcker
Kinge Emilie
Barnsamtal - den framgångsrika samvaron och samtalets betydelse för barn med
samspelssvårigheter
Lund : Studentlitteratur : 2008 :
ISBN: 978-91-44-04298-5
Se bibliotekskatalogen Album
Vilse i skolan : hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt
Greene Ross W., Klenz Jönsson Silvia
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 322 s. :
ISBN: 978-91-44-07466-5
Se bibliotekskatalogen Album
Juul Jesper, Jensen Helle
Relationskompetens i pedagogernas värld
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 271 s. :
ISBN: 978-91-47-02060-7 (inb)
Øvreeide Haldor, översättning: Anita Erlandsson
Samtal med barn : metodiska samtal med barn i svåra livssituationer
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 256 s. :
ISBN: 9789144056340
Vetenskapliga artiklar och styrdokument som lagtexter och läroplaner tillkommer.
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Kursplan
Arbetskopia
Uttagen: 2018-05-08

Utvärdering, ledarskap och förändringsarbete
Evaluation, Leadership and Developmental Work
22.5 högskolepoäng
Kurskod: 6SP053
Kursplan giltig från: 2018, vecka 40
Ansvarig enhet: Pedagogiska institutionen
Medverkande enheter: Institutionen för psykologi
SCB-ämnesrubrik: Pedagogik
Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som
förkunskapskrav (A1F)
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Behörighet
Godkänd på kursen 6SP050 Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7.5 hp samt 6SP052 Speciallärarens och
specialpedagogens yrkesfunktion, 15 hp, eller motsvarande.

Noteringar
Kursen är inrättad av Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet och kursplanen är fastställd 2010-12-09.

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten:
kunna beskriva och analysera mångkulturella lärmiljöer med fokus på ledarskap, förändringsarbete samt
utvärdering på organisations-, grupp- och individnivå
känna till, använda och kritiskt granska metoder för kartläggning, pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram och
annan dokumentation som rör barn/elever inklusive etiska överväganden
kunna beskriva, analysera och problematisera barns/elevers fysiska, psykiska och sociala välbefinnande inom
ramen för ett utvidgat hälsobegrepp och intersektionalitet
förstå och kunna tillämpa grundläggande mätteoretiska begrepp för konstruktion och värdering av instrument
förstå och kunna använda olika modeller för utvärdering
ha kännedom om kompensatoriska hjälpmedel och kunna kritiskt granska deras användning
kunna tillämpa teorier och modeller för professionella samtal vid genomförande och analys av autentiska
handledningssamtal i specialpedagogiska sammanhang
kunna redogöra för och problematisera strategier för hantering av svåra samtal
kunna planera och genomföra en kontextanalys i en pedagogisk verksamhet inom ramen för fallstudium och
aktionsforskning
kunna beskriva och analysera ett förändringsarbete, alternativt genomföra en egen aktion, i pedagogisk
verksamhet med specialpedagogisk relevans samt dokumentera och granska rapporter enligt vetenskaplig praxis
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kunna reflektera över egen yrkesmässig kunskapsbildning samt identifiera behov av ytterligare kunskap och
kompetensutveckling
kunna genomföra litteratursökning och uppvisa förmåga att kritiskt granska internationella vetenskapliga artiklar

Innehåll
Kursen behandlar teorier om ledarskap, förändringsarbete samt utvärdering och bedömning. I kursen används teorierna
som verktyg för att beskriva, analysera och kritisk granska olika mångkulturella miljöer på organisations-, grupp- och
individnivå. Kursen omfattar även metoder, modeller och strategier i syfte att identifiera möjligheter och hinder inom det
specialpedagogiska fältet samt den egna professionella kunskapsbildningen. Teorier, modeller och strategier för
professionella samtal behandlas relaterat till förändringsarbete i specialpedagogiska sammanhang.

Undervisning
Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Hela eller delar av
undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss
teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa
kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination
Studenten examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen.
Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl
godkänd läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera den specialpedagogiska
verksamhetens möjligheter och begränsningar samt att använda teoretiska perspektiv och begrepp i beskrivning och
analys av specialpedagogisk verksamhet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan
examinationsform.
För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie examinationstillfälle och ett andra examinationstillfälle i nära
anslutning därtill. I regel ges vidare inför varje hösttermin därutöver, efter anmälan, möjlighet till ett tredje
examinationstillfälle. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till examination nästa gång kursen ges.
Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras två år efter studentens
förstagångsregistrering på kursen. Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har
studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.
TILLGODORÄKNANDE
Studierektor beslutar om tillgodoräknande på kurs efter skriftlig ansökan. I ansökan ska anges vilken kurs som ansökan
avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå,
poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses
samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Kurslitteratur
Litteraturlista (Ej klarmarkerad)
Angelöw, Bosse
Framgångsrikt förändringsarbete : om individ och organisation i förändring
Stockholm : Natur & kultur, 2010 - 207 s.
ISBN:978-91-27-12166-9 (inb.) LIBRIS-ID:11810906
Obligatorisk

Backman, Jarl
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Rapporter och uppsatser
2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2008 - 223 s.
ISBN:978-91-44-04826-0 LIBRIS-ID:10786718

Obligatorisk
Bryman, Alan
Samhällsvetenskapliga metoder
Nilsson, Björn
2., [rev.] uppl. : Malmö : Liber, 2011 - 690 s.
ISBN:978-91-47-09068-6 LIBRIS-ID:12056661
Obligatorisk
Bladini, Kerstin
Handledning som verktyg och rum för reflektion : en studie av specialpedagogers
handledningssamtal
Karlstad : Institutionen för utbildningsvetenskap, 2004 - [2], vi, 208 s.
ISBN:91-85335-33-9 LIBRIS-ID:9804477
Obligatorisk
Att kartlägga och förbättra skolor : sex typskolor
Blossing, Ulf; Nyen, Torgeir; Söderström, Åsa; Hagen Tønder, Anna
Lund : Studentlitteratur, 2012 - 136 s.
ISBN:978-91-44-08334-6 LIBRIS-ID:13522494

Obligatorisk
Frykholm, Clas-Uno
Att utvärdera kunskapslyftet : ett servicematerial
Stockholm : Delegationen för kunskapslyftet, [1997] - 28 s.
LIBRIS-ID:2365224
URL: http://www.ucer.umu.se/PDF/arbetsrapporter/FrykholmKunskapslyftet.pdf
Obligatorisk

Hammarlund, Claes-Otto
Bearbetande samtal : krisstöd, debriefing, stress- och konflikthantering
Stockholm : Natur och kultur, 2001 - 298, [1] s.
ISBN:91-27-08480-9 (inb.) LIBRIS-ID:8348513
Obligatorisk
Kullberg, Birgitta
Etnografi i klassrummet.
2., [rev.]uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2004 - 243 s.
ISBN:91-44-03090-8
(s. 91-107, 187-230)
Obligatorisk
Kvale, Steinar
Doing interviews
Flick, Uwe
1. ed. : Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, 2007 - 157 p.
ISBN:978-0-7619-4977-0 (pb) LIBRIS-ID:10541129
Obligatorisk
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Lorentz, Hans
Skolan som mångkulturell arbetsplats
Studentlitteratur AB, 2009 - 211 s.
ISBN:91-44-05150-6 LIBRIS-ID:11261311
URL: http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/33158-01/height/320/width/320/bild.jpg
Obligatorisk
Lundström, Agneta
Lärare och konflikthantering : en undersökande studie ur ett könsperspektiv
Umeå : Fakulteten för lärarutbildning, 2008 - 123 s.
ISBN:978-91-7264-595-0 LIBRIS-ID:10951518
Obligatorisk
Myndigheten för skolutveckling
Att granska och förbättra kvalitet : om kvalitetsutveckling i skola, förskola, skolbarnsomsorg
och vuxenutbildning - en översikt över aktuell forskning och utveckling samt dokumenterad
erfarenhet
Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : Fritzes kundservice [distributör], [2003] - 144 s.
ISBN:91-85128-06-6 LIBRIS-ID:9166558
URL: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1875

Obligatorisk
Myndigheten för skolutveckling
Att lyfta den pedagogiska praktiken : vägledning för processledare
Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : Liber distribution, 2008 - 80 s.
ISBN:978-91-85589-58-6 LIBRIS-ID:10943626
URL: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2026

Obligatorisk
Myndigheten för skolutveckling
Blick för elevens hälsa, lärande och trygghet - med fokus på elevhälsa och skolutveckling.
Slutredovisning av regeringsuppdraget om hälsa, lärande och trygghet. Dnr 2003:989.
2003
[Elektronisk version] http://web.archive.org/web/20041118193544/http://www.skolutveckling.se
/publikationer/publ/main?uri=scam%3A%2F%2Fpubl%2F157&cmd=download
Obligatorisk
Persson, Bengt; Persson, Elisabeth
Inkludering och måluppfyllelse : att nå framgång med alla elever
1. uppl. : Stockholm : Liber, 2012 - 183 s.
ISBN:978-91-47-10088-0 LIBRIS-ID:13430283
Obligatorisk
Rolheiser, Carol; Ross, John A
Student self-evaluation: What research says and what practice shows.
- 11 s.
URL: http://www.cdl.org/resource-library/articles/self_eval.php
Obligatorisk
Aktionsforskning i praktiken : förskola och skola på vetenskaplig grund
Rönnerman, Karin
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2012 - 230 s.
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ISBN:978-91-44-07870-0 LIBRIS-ID:13565891

Obligatorisk
Scherp, Hans-Åke; Scherp, Gun-Britt
Lärande och skolutveckling : ledarskap för demokrati och meningsskapande
Karlstad : Estetisk-filosofiska fakulteten, 2007 - 373 s.
ISBN:91-7063-105-0 LIBRIS-ID:10352737
Obligatorisk
Stake, Robert E.
The art of case study research.
Thousand Oaks, Calif. ; London : Sage, 1995 - 175 s.
ISBN:0-8039-5767-X
Obligatorisk
Stensmo, Christer
Ledarskap i klassrummet
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2008 - 263 s.
ISBN:978-91-44-04833-8 LIBRIS-ID:10894117
Obligatorisk
Strandberg, Leif
Bland mentorer, IUP och utvecklingszoner
Stockholm : Norstedts akademiska förlag, 2008 - 138 s.
ISBN:978-91-7227-516-4 LIBRIS-ID:10740672
Obligatorisk
Utbildningsdepartementet
Lärande ledare [Elektronisk resurs] : ledarskap för dagens och framtidens skola
Stockholm : Utbildningsdep., 2001 - 52 s.
LIBRIS-ID:10354400
URL: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/3234

http://www.pedag.umu.se/utbildning/kurslitteratur/index.html
Obligatorisk
Ärlestig, Helene
Communication between principals and teachers in successful schools
Umeå : Pedagogiska institutionen, 2008 - 87 s.
ISBN:978-91-7264-671-1 LIBRIS-ID:11226350
URL: urn:nbn:se:umu:diva-1927
(artikel 1 och 2, 31 sidor)
Obligatorisk
Øvreeide, Haldor
Samtal med barn : metodiska samtal med barn i svåra livssituationer
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2010 - 256 s.
ISBN:978-91-44-05634-0 LIBRIS-ID:11593550
Obligatorisk

Artiklar
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Berge, Britt-Marie (2000). Action reseach för gender equity in a late modern society. International Journal of
Inclusive Education. 9. [Elektronisk version] http://www.ingentaconnect.com/content/routledg/tied/2001
/00000005/F0020002/art00014;jsessionid=19pulfc75c41p.alexandra
Berge, Britt-Marie (red.) (2001). Kunskap bryter mönster ? Aktionsforskning är verktyget. Rapport från
projektet Vidgade vyer. Östersund: Kommunförbundet och Länstyrelsen i Jämtlands län. (86 sidor) [Elektronisk
version] www.kfz.se
Eklöf, Hanna (2007). Test-taking motivation and mathematics performance in TIMSS 2003. International
Journal of Testing, 7(3), 311-326.
Head, George (2003). Effective collaboration: deep collaboration as an essential element of learning process.
Journal of Educational Enquiry, 4(2). (15 sidor)
Henriksson, Widar & Wolming, Simon (1998). Academic performance in four study programmes: a comparison
of students admitted on the basis of GPA and SweSAT-scores with and without credits for work experience.
Scandinavian Journal of Educational Research, 42(2), 135-150.
Lendahls Rosendahl, B. & Rönnerman, K. (2005). Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete.
Pedagogisk forskning i Sverige, 10(01), 35-51.
Vetenskapsrådet. Codex. Forskning som involverar människor. (3 sidor) [Elektronisk version]
http://www.codex.uu.se/oversikter/manniskor/manniskor.html
Åsberg, Rodney (2001). Det finns inga kvalitativa metoder - och inga kvantitativa heller för den delen.
Pedagogisk forskning i Sverige, Årgång 6, Nr 4, 270-290.
Vetenskapliga artiklar tillkommer.
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Kursplan
Arbetskopia
Uttagen: 2018-05-08

Att utveckla lärande i skola och vardag - Utvecklingsstörning
Developmental disabilities - developing learning in school and everyday life
15.0 högskolepoäng
Kurskod: 6SP054
Kursplan giltig från: 2018, vecka 40
Ansvarig enhet: Pedagogiska institutionen
SCB-ämnesrubrik: Pedagogik
Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (A1N)
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Behörighet
Godkänd på kursen 6SP050 Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7.5 hp samt 6SP052 Speciallärarens och
specialpedagogens yrkesfunktion, 15 hp eller motsvarande.

Noteringar
Fastställd av Pedagogiska institutionen 2015-11-16.

Mål
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För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
redogöra för utvecklingsstörning som funktionsnedsättning i historiskt och nutida perspektiv med tonvikt på att
utveckla lärande i skola och vardag
redogöra för olika perspektiv på innebörden av utvecklingsstörning i förhållande till lärande och utveckling
visa kännedom om internationella och nationella styrdokument som reglerar utbildning för barn, unga och vuxna
med utvecklingsstörning
visa kunskap om rättighetslagstiftning omfattande barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
visa förståelse för föräldrars/vårdnadshavares perspektiv och kunskap om vikten av föräldrasamverkan.
Färdighet och förmåga
tolka och omsätta de nationella styrdokumenten i undervisningsplanering som berör barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning
tillämpa teorier om lärande i analys av verksamheter i skola och vardag
analysera hur utvecklingsstörning samspelar med kön, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, sexuell
läggning, klass, etnicitet och ålder
Värderingsförmåga och förhållningssätt
kritiskt granska och analysera olika faktorer i samhälle, skola och vardag som kan påverka lärande och utveckling
för individer med utvecklingsstörning
värdera och ta ställning till hur delaktighet och inkludering skrivs fram i styrdokument och omsätts i pedagogisk
praktik
värdera betydelsen av samverkan med föräldrar/vårdnadshavare och experter
reflektera över eget lärande i relation till kursens innehåll och form

Innehåll
I kursen behandlas utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning och funktionshinder i ett historiskt och nutida
perspektiv med tonvikt på lärande i skola och vardag. Utvecklingsstörning i kombination med ytterligare
funktionsnedsättning problematiseras. Särskilt betonas bemötande av individer med utvecklingsstörning samt hur det kan
påverka individens utveckling. Styrdokument som berör utbildning för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning samt
rättighetslag-stiftning i relation till personkretsen bearbetas och beaktas. Relationen mellan omsorg och lärande i den
pedagogiska praktiken analyseras. Problematiken kring utvecklingsstörning i aspekter av delaktighet och inkludering i
skola och vardag uppmärksammas. Olika teorier om lärande bearbetas i relation till lärande och undervisning. Vidare
behandlas betydelsen av föräldrasamverkan, och förhållningssättets betydelse i samarbete med föräldrar/ vårdnadshavare
och experter uppmärksammas och problematiseras. Intersektionalitet beaktas och problematiseras, exempelvis i aspekter
som kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, klass, etnicitet och ålder.
Särskild vikt läggs vid att synliggöra den egna lärandeprocessen i relation till kursens innehåll och form

Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning av fältstudier och litteraturstudier. Delar
av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Examinerande inslag är obligatoriska

Examination
De studerandes kunskaper och färdigheter prövas i skriftlig och muntlig form. Studenternas prestationer bedöms i en
tregradig betygs-skala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Om särskilda skäl föreligger har examinator
rätt att besluta om annan examinationsform.
Studenten examineras i form av:
individuell presentation och redovisning i mindre grupp av case (U/G)
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individuell skriftlig problemformuleringsuppgift (U/G/VG)
individuell skriftlig reflektion kring det egna lärandet i relation till kursens innehåll och form (U/G)
För godkänt kursbetyg krävs godkänt betyg i alla tre examinationsdelar. För kursbetyget Väl Godkänd krävs att samtliga
examinerande delar är godkända samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella skriftliga
problemformuleringsuppgiften.
Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg. Ett omprov ska erbjudas senast två
månader efter ordinarie provtillfälle. Om ordinarie prov genomförs i maj eller juni ska omprov erbjudas inom tre månader
efter ordinarie provtillfälle. Omprov ska erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har
meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom ska minst ett andra omprov (ett så kallat
uppsamlingsprov) erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall då prov eller obligatoriska
undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med
annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska
momentet.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan
examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten
vid Pedagogiska institutionen. Examination baserad på denna kursplan garanteras under minst två år efter studentens
förstagångsregistrering på kursen.
TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i
yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande
skickas in till Studentcentrum/Examina.
Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i
högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap)
till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Kurslitteratur
Litteraturlista (Ej klarmarkerad)
Berthén, Diana
Förberedelse för särskildhet : särskolans pedagogiska arbete i ett verksamhetsteoretiskt
perspektiv
Karlstad : Estetisk-filosofiska fakulteten, 2007 - 213 s.
ISBN:9789170631221 LIBRIS-ID:10445212
URL: urn:nbn:se:kau:diva-899
Obligatorisk
Björkman, Monica; Fernell, Elisabeth; Nylander, Lena
Vuxna med utvecklingsstörning en eftersatt grupp i sjukvården
2014
URL: http://www.lakartidningen.se/EditorialFiles/49/%5BCU49%5D/CU49.pdf
Ingår i:
Läkartidningen. : Läkartidningen
Stockholm : Sveriges läkarförbund, 1965ISSN:0023-72052 f LIBRIS-ID:8257938
URL: http://www.lakartidningen.se
111 (2014) :CU49,
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Obligatorisk
Därför inkludering
[Ny utg.] : Härnösand : Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2008 - 175 s.
LIBRIS-ID:11271541
URL: http://iloapp.appelklyftig.com/blog/21?ShowFile&doc=1276540493.pdf
Obligatorisk

Grunewald, Karl
Från idiot till medborgare : de utvecklingsstördas historia
2. uppl. : Stockholm : Gothia, 2010 - 496 s.
ISBN:978-91-7205-717-3 (inb.) LIBRIS-ID:12188696
Obligatorisk
Grönvik, Lars; Söder, Mårten (red.)
Bara funktionshindrad? : funktionshinder och intersektionalitet
Malmö : Gleerup, 2008 - 214 s.
ISBN:978-91-40-66356-6 LIBRIS-ID:11133998
Obligatorisk
Göransson, K; Nilholm C.; Karlsson K
Inclusive education in Sweden? A critical analysis
International Journal of Inclusive Education, 15(5), 541-555, 2011
Obligatorisk
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd
Gleerups, 2009 - 208 s.
ISBN:91-40-65173-8 LIBRIS-ID:11485794
Obligatorisk
Karlsudd, Peter
Det tårdränkta barnet : min berättelse om att bli pappa till ett barn med utvecklingsstörning
Lund : Palmkron, 2015 - 102 s.
ISBN:9789189638365 LIBRIS-ID:17748962

+ Forskningsgenomgång, diskussionsfrågor och förslag till arbets- och fördjupningsuppgifter som kan
hämtat via www.karlsudd.se
Obligatorisk
Kunskapsbedömning i träningsskolan
Stockholm : Skolverket, 2015 - 40 s.
ISBN:9789175591575 LIBRIS-ID:18269585
URL: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3425

Obligatorisk
Lindström, Gunnar; Pennlert, Lars-Åke
Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
6. uppl. : Umeå : Fundo Förlag, 2016 - 93 s.
ISBN:9789197558488 LIBRIS-ID:19452034
Obligatorisk
Mineur, Therése; Bergh, Susanne; Tideman, Magnus

Bilaga p 41 B

Livssituationen för unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning : [en kunskapsöversikt
baserad på skandinavisk forskning 1998-2009]
Stockholm : Handikapp & habilitering, Stockholms läns landsting, cop. 2009 - 68 s.
LIBRIS-ID:11738387
Obligatorisk

Molin, Martin
Intellectual disabilities and processes of belonging in the borderland between civil and state
arenas
I L. Eriksson & T. Winman (red.), Learning to fly: social pedagogy in a contemporary society, Göteborg:
Daidalos, pp. 202-223, 2010
Obligatorisk
Nilholm, Claes
Inkludering av elever : vad betyder det och vad vet vi?
Stockholm : Myndigheten för skolutveckling, 2006 - 1 PDF-fil (57 s.)
LIBRIS-ID:10245903
URL: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1824
Obligatorisk
Nya Omsorgsboken

Söderman, Lena; Antonson, Sivert
5., [helt omarb., nya] uppl. : Malmö : Liber, 2011 - 290 s.
ISBN:978-91-47-09519-3 LIBRIS-ID:12191093
Läsanvisning: s. 12-19, s. 235-281
Obligatorisk
Olli, Johanna; Vehkakoski, Tanja; Salanterä, Sanna
Facilitating and hindering factors in the realization of disabled children's agency in
institutional contexts: literature review
Disability & Society, 27(6), pp. 793-807, 2012
URL: http://www.ingentaconnect.com/content/routledg/cdso/2012/00000027/00000006/art00004
Obligatorisk
Olsson, Lena
Children with mild intellectual disability and their families - needs for support, service
utilisation and experiences of support [Elektronisk resurs]
Jönköping : Jönköping University, School of Health and Welfare, 2016 - 114 s. (PDF)
ISBN:978-91-85835-28-7 LIBRIS-ID:19352475
URL: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-29604
Obligatorisk
Pettersson, Charlotta; Takala, Marjatta; Wickman, Kim
Genus och specialpedagogik - praktiknära perspektiv
Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017
URL: https://webbshop.spsm.se/genus-specialpedagokik-praktiknara-perspektiv/
Läsanvisning: s. 65-99, Lärare- och föräldrars samarbetspraktik kring specialpedagogik och genus i
skolan, Widding, Göran & Wickman, Kim
Obligatorisk
Rodina, Katarina A.
Vygotsky`s Social Constructionist View on Disability: A Methodology for Inclusive Education
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Department of Special Needs Education, University of Oslo, 2007
URL: http://lchc.ucsd.edu/mca/Paper/VygotskyDisabilityEJSNE2007.pdf
Obligatorisk

Sauer, Lennart
Gränslöst ledarskap: en utvärdering
Rapport till Utvecklings och fältforskningsenheten vid Umeå kommun (UFFE), 2010
URL: http://www.umea.se/download/18.6f3b390214107b691a1ea2c/1380614524564/Gr%C3%A4nsl
%C3%B6st+ledarskap.pdf
Obligatorisk
Stefansson, Ingalill
Världens opålitlighet [Elektronisk resurs] : begreppsanalys av livsförståelsearbete i
särskolan
Karlstad : Estetisk-filosofiska fakulteten, Pedagogiskt arbete, Karlstads universitet, 2011 - 240 s.
ISBN:978-91-7063-350-8 LIBRIS-ID:12149041
URL: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-7217
Obligatorisk
Swärd, Ann-Katrin; Florin, Katarina
Särskolans verksamhet : uppdrag, pedagogik och bemötande
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2011 - 160 s.
ISBN:978-91-44-06836-7 LIBRIS-ID:12320901

Obligatorisk
Säljö, Roger
Lärande och kulturella redskap : om lärprocesser och det kollektiva minnet
Stockholm : Norstedts akademiska förlag, 2005 - 272 s.
ISBN:91-7227-443-3 LIBRIS-ID:9863805
Obligatorisk
Winlund, Gunnel; Rosenström Bennhagen, Susanne
Se mig! Hör mig! Förstå mig
Stockholm : Ala, 2004 - 241 s.
ISBN:91-7670-082-8 LIBRIS-ID:9523201
Obligatorisk

Aktuella styrdokument, artiklar och kompendium tillkommer.
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Kursplan
Arbetskopia
Uttagen: 2018-05-08

Undervisning, kommunikation och kunskapsutveckling Utvecklingsstörning
Developmental disabilities and their implications for development of knowledge and communication
15.0 högskolepoäng
Kurskod: 6SP055
Kursplan giltig från: 2018, vecka 40
Ansvarig enhet: Pedagogiska institutionen
SCB-ämnesrubrik: Pedagogik
Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som
förkunskapskrav (A1F)
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Behörighet
Godkänd på kursen 6SP050 Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7.5 hp samt 6SP052 Speciallärarens och
specialpedagogens yrkesfunktion, 15 hp eller motsvarande.

Noteringar
Fastställd av Pedagogiska institutionen 2015-11-16.

Mål
För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
redogöra för teorier om skolsvårigheter som är relaterade till tal- och språkutveckling samt kommunikation
visa prov på fördjupade kunskaper inom kommunikation i relation till något av de ämnen/ämnesområden som
ingår i kursplanerna inom grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna
ha kännedom om aspekter som rör flerspråkighet i kombination med utvecklingsstörning
påvisa fördjupade kunskaper om undervisningsmetoder i relation till kunskapsmålen
uppvisa kunskap om de nationella styrdokumenten för verksamhet i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och
särskild utbildning för vuxna
Färdighet och förmåga
analysera skolsvårigheter kopplade till kommunikation och introducera alternativ och kompletterande
kommunikation (AKK)
utreda behov av särskilt stöd och utforma åtgärdsprogram
omsätta styrdokumentens mål i relation till undervisningsmål, arbetssätt och relevanta bedömningsformer
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
värdera och bedöma relevansen av olika kartläggningsmaterial och läromedel för grundsärskola, gymnasiesärskola
eller särskild utbildning för vuxna
analysera och diskutera betydelsen av alternativ och kompletterande kommunikation i relation till
kunskapsutveckling
kritiskt problematisera relationen mellan undervisningsuppdraget, kunskapsutveckling och olika bedömningsformer
värdera och ta ställning till olika strategier för återkoppling av omdöme/kunskapsbedömning till elever och
vårdnadshavare utifrån etiska och kommunikativa aspekter
reflektera över eget lärande i relation till kursens innehåll och form

Innehåll
I kursen behandlas speciallärarens uppdrag när det gäller att självständigt och i samarbete med andra planera och
genomföra undervisning för elever med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning. Vidare behandlas
undervisning och kunskapsutveckling inom de ämnen/ämnesområden som ingår i kursplaner för grundsärskola,
gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna.
Betydelsen av kommunikation i lärandemiljöer analyseras med hjälp av teorier om språkutveckling och
kommunikationssvårigheter samt sätts i relation till flerspråkighet. Även olika former av alternativ och kompletterande
kommunikation behandlas och problematiseras.
Arbetssätt och stödjande handlingsstrategier för specialpedagogisk verksamhet diskuteras i förhållande till teorier om
lärande och undervisning. Kursen innefattar vidare en orientering om och kritisk granskning av kartläggningsmaterial,
undervisningsmaterial och programvaror för undervisning. Olika former för åtgärdsprogram och IUP analyseras och
diskuteras i förhållande till styrdokumentens mål. Kunskapsbedömning och betygssättning behandlas varvid elevens och
vårdnadshavarens delaktighet i bedömningsprocessen också beaktas.

Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning av fältstudier och litteraturstudier. Delar
av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Examinerande inslag är obligatoriska.

Examination
De studerandes kunskaper och färdigheter prövas i skriftlig och muntlig form. Studenternas prestationer bedöms i en
tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Studenten examineras i form av:
Individuell muntlig och skriftlig framställning av ett självständigt fördjupningsarbete inom något av de
ämnen/ämnesområden som ingår i kursplanerna för grundsärskola, gymnasiesärskola eller särskilt utbildning för
vuxna (U/G/VG)
Fallseminarium – undervisningsplanering (U/G)
Individuell skriftlig reflektion över eget lärande i relation till kursens innehåll och form (U/G)
För godkänt kursbetyg krävs godkänt betyg i alla tre examinationsdelar. För kursbetyget Väl Godkänd krävs att samtliga
examinerande delar är godkända samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella skriftliga
problemformuleringsuppgiften. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg. Ett omprov ska erbjudas senast två
månader efter ordinarie provtillfälle. Om ordinarie prov genomförs i maj eller juni ska omprov erbjudas inom tre månader
efter ordinarie provtillfälle. Omprov ska erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har
meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom ska minst ett andra omprov (ett så kallat
uppsamlingsprov) erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall då prov eller obligatoriska
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undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med
annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska
momentet.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan
examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten
vid institutionen för pedagogik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under minst två år efter studentens
förstagångsregistrering på kursen.
TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i
yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande
skickas in till Studentcentrum/Examina.
Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i
högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap)
till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Kurslitteratur
Litteraturlista (Ej klarmarkerad)
Asp-Onsjö, Lisa
Åtgärdsprogram - dokument eller verktyg? : En fallstudie i en kommun. Avhandling för
doktorsexamen. Göteborg studies in educational sciences 248.
Göteborgs universitet. Actauniversitatis gothoburgensis : 2006
Obligatorisk
Barn läser och skriver : specialpedagogiska perspektiv
Bjar, Louise; Frylmark, Astrid
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2009 - 312 s.
ISBN:978-91-44-04874-1 LIBRIS-ID:11311126

Obligatorisk
Heister Trygg, Boel; Andersson, Ida (red.)
Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i teori och praktik.
3., rev. uppl. : Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet; Malmö: Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK),
2009 - 224 s.
ISBN:978-91-85435-71-5 LIBRIS-ID:11495318
Obligatorisk
Heister Trygg, Boel
Förslag till policy för AKK : barn med grav tal- och språkstörning och behov av alternativa
kommunikationsvägar (AKK)
1. uppl. : Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet ; a Malmö : Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK),
2003 - 39 s.
ISBN:91-88337-83-9 LIBRIS-ID:9367614

Obligatorisk
Jönsson, Anders
Lärande bedömning
3., [utök.] uppl. : Malmö : Gleerups utbildning, 2013 - 224 s.
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ISBN:978-91-40-68446-2 LIBRIS-ID:14856133

Obligatorisk
Lunde, Olav
När siffrorna skapar kaos : matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv
1. uppl. : Stockholm : Liber, 2011 - 239 s.
ISBN:978-91-47-10002-6 LIBRIS-ID:12239798
Obligatorisk
Lundgren, Marianne
Mohammed lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet?: Mohammed
lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet
Projekt inom kompetensfonden, Förskoleverksamheten, Rinkeby stadsdelsförvaltning, 2006
URL: http://sherwood.lh.umu.se:8080/upload/Rinkebyrapport(8).pdf
Obligatorisk
Maples, Lucy; Applin, Janet L.
Stories that Promote Understanding of Children with Special Needs: A Look at Autism
Spectrum Disorders, Tourette Syndrome, Down Syndrome, and Attention
Deficit/Hyperactivity Disorder
Community & Junior College Libraries, 15(4), pp. 176-187, 2009
URL: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02763910903212911
Obligatorisk
Monari Martinez, Elisabetta; Benedetti, Nives
Learning mathematics in mainstream secondary schools: experiences of students with
Down’s syndrome
European Journal of Special Needs Education, 26(4), pp. 531-540, 2011
URL: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08856257.2011.597179
Obligatorisk
Nettelbladt, Ulrika; Salameh, Eva-Kristina
Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 1: Fonologi, grammatik, lexikon
Lund: Studentlitteratur, ISBN:978-91-44-01771-6 LIBRIS-ID:9933760, 2007
Obligatorisk
Nettelbladt, Ulrika; Salameh, Eva-Kristina
Språkutveckling och språkstörning, Del 2: Pragmatik
Lund: Studentlitteratur, ISBN:91-44-01764-2 LIBRIS-ID:11465335, 2010
Obligatorisk
Reichenberg, Monica; Lundberg, Ingvar
Läsförståelse genom strukturerade textsamtal : för elever som behöver särskilt stöd
1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur, 2011 - 147 s.
ISBN:978-91-27-42368-8 LIBRIS-ID:12305198
Obligatorisk
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Runström Nilsson, Petra
Pedagogisk kartläggning : att utreda och dokumentera elevers behov av särskilt stöd
Malmö : Gleerups, 2011
ISBN:91-40-67645-5 LIBRIS-ID:12298140
Obligatorisk
Salameh, Eva-Kristina
Language impairment in Swedish bilingual children: epidemiological and linguistic studies
Akademisk avhandling, Studies in logopedics and phoniatrics, Lund University, no. 4, 2003
Obligatorisk
Matematikundervisning i grundsärskolan : en utvärdering av Matematiksatsningen
Stockholm : Skolverket, 2011 - 75 s.
LIBRIS-ID:12458610
URL: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2722
Obligatorisk

Skolverkets allmänna råd
Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
Stockholm: Skolverket: 2014: 80 s,
URL: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http
%3A%2F
%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3299.pdf%3Fk%3D3299

Obligatorisk
Tetzchner, Stephen von
Alternativ og supplerende kommunikasjon : en innføring i tegnspråksopplaering og bruk av
kommunikasjonshjelpemidler for mennesker med språk- og kommunikasjonsvansker
Martinsen, Harald
2. utg. : Oslo : Gyldendal akademisk, 2002 - xii, 379 s.
ISBN:82-05-30444-0 (hft) LIBRIS-ID:8840165
Obligatorisk
van Bysterveldt, Anne K.; Gillon, Gail T.; Moran, Catherine
Enhancing phonological awareness and letter knowledge in preschool children with Down
syndrome
International Journal of Disability, Development and Education, 53(3), pp. 301-329, 2006
Obligatorisk
Wilder, Jenny
Kommunikationen hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar : en
systematisk kunskapsöversikt
Kalmar : Nationellt kompetenscentrum anhöriga, 2013 - 84, [30] s.
ISBN:9789187731051 LIBRIS-ID:17029025
URL: http://www.anhoriga.se/Global/St%C3%B6d%20och%20kunskap/Publicerat/Kunskaps
%C3%B6versikter/Dokument/Kunskapsoversikt_Kommunikation_FFN_Wilder_webb.pdf
Obligatorisk

Östlund, Daniel
Deltagandets kontextuella villkor : fem träningsskoleklassers pedagogiska praktik
Malmö : Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola, 2012 - 264 s.
ISBN:9789186295325 LIBRIS-ID:13959195
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Obligatorisk

Beslut
Rektors beslutsmöte (RBM)
Lärarhögskolan
FS 2.1.6-522-18

2018-06-18
Sid 1 (3)

Ärende p: 42
Ärende: Medel för internationalisering av grundutbildningen, andra utlysningen 2018 komplettering

Föredragande: Carina Rönnqvist
Bakgrund: Den

6 mars 2018 utlyste Lärarhögskolan 60 000 kr i medel för ökad
internationalisering av Lärarhögskolans grundutbildningar år 2018 med sista
ansökningsdag den 27 mars.
Sammanlagt inkom tio ansökningar och av dessa kunde fyra beviljas medel i en första
fördelningsomgång. Då medel tillkommit kan ytterligare tre personer beviljas medel i
denna andra fördelningsomgång.
Utbetalning av medel sker till sökandes institution efter att medlen har beviljats. Utöver
beviljad summa ombesörjer Lärarhögskolan täckning för universitet- och
fakultetsgemensamma kostnader i särskild ordning till respektive fakultet. Medel utbetalas
endast för den aktivitet som den sökande angett i ansökan och ska förbrukas under 2018.
Senast den 4 december 2018 ska den som beviljats medel inkomma med en rapport i detta
webbformulär:
https://www.aktivitet.db.umu.se/SignUp/Default.aspx?EventId=572
Lärarhögskolan förbehåller sig rätten att begära in en kompletterande reseberättelse som
så skulle behövas. Om aktiviteten ska genomföras under december ska den som tilldelats
medel kontakta Carina Rönnqvist för att bestämma datum för återrapportering. Om inte
rapport inkommit under anvisad tid dras medlen tillbaka.
Observera att medel endast betalas ut till institution/enhet och ej till enskilda anställda.
Om den som beviljats medel får kostnader som måste betalas privat ska reseräkning
skickas till ansvarig institution/enhet.

Beredning: Lärarhögskolans kansli har berett ärendet.
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901 87 Umeå

www.umu.se

Beslut
Rektors beslutsmöte (RBM)
Lärarhögskolan
FS 2.1.6-522-18

2018-06-18
Sid 2 (3)

Beslut: Rektor beslutar följande fördelning av medel för internationalisering av
grundutbildningen, första utlysningen 2018:
Namn

Institution

Resmål

Beviljade
medel i kr

Helena Näs

NMD

Karolina

NMD

Tromsö universitet,

15 000

Norge
Tromsö universitet,

Broman
Jonas Wikström

15 000

Norge
NMD

Tromsö universitet,

15 000

Norge
Stina

Institutionen

Tromsö universitet,

Westerlund

för estetiska

Norge

15 000

ämnen
*Lena Liljemark

Institutionen

Åbo Akademi,

för estetiska

Vasa, Finland

15 000
18 000

ämnen
* *Lotta

Institutionen

Gakugei

Lundstedt

för estetiska

University, Tokyo,

ämnen

Japan

Institutionen

Gakugei

för estetiska

University, Tokyo,

ämnen

Japan

**Karin Ågren

Summa

18 000

111 000

* Kompletterat beslut.
** Kompletterat beslut. De ansökningar som beviljas medel har utsetts genom
lottning bland sökande som ansökt om medel för en besöksresa till Gakugei
University Tokyo. Lärarhögskolan lämnar öppet för Institutionen för estetiska
ämnen och de sökande att komma överens om annan fördelning av medel inom
gruppen av sökande om sådana önskemål finns. Resmål och aktivitet skall dock
vara detsamma som angivits i ansökan. Meddela Lärarhögskolan snarast om
sådan omfördelning sker.
Motivering till beslut: De ansökningar som beviljas medel är samtliga av god
kvalitet och avser ändamål som Lärarhögskolan stödjer.
Bilagor:
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Beslut
Rektors beslutsmöte (RBM)
Lärarhögskolan
FS 2.1.6-522-18

2018-06-18
Sid 3 (3)

Projektkonto: 6000 18 010
Utbetalningssätt: Lärarhögskolan fördelar ut medlen efter beslut.
Expedieras till: Anna Widén, Erik Sigurdson, Lena Liljemark, Lotta Lundstedt, Karin

Ågren, Annika Andersson, Nina Mattsson, Anna Lindwall, Eva Alenius,
Carina Rönnqvist, Anna Nordström, ekonomiansvarig vid institution där
sökande beviljats medel, Boa Drammeh, Registratur
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