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Föredragningslista 

Föreståndarens beslutsmöte 

Lärarhögskolan 

 

2018-12-17 

Sid 1 (3)  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Tid: Kl 13.00 

Plats: Sammanträdesrummet, plan 5 i Förvaltningshuset 

 

Ärende Anmärkning Föredragande 

57 Resursstöd bedömning av 

VAL-studenter som 

genomför valideringskursen 

Ämnesdidaktik med metodik 

– Inst för matematik och 

matematisk statistik 

Beslut 

Missiv 

Bilaga p 57 A 

Överenskommelse 

Bilaga p 57 B 

 

Elisabeth Wallmark 

FS 1.3.5-2477-18 

58 Resursstöd bedömning av 

VAL-studenter som 

genomför valideringskursen 

Ämnesdidaktik med metodik 

– Inst för estetiska ämnen 

Beslut 

Missiv 

Bilaga p 58 A 

Överenskommelse 

Bilaga p 58 B 

 

Elisabeth Wallmark 

FS 1.3.5-2477-18 

59 Inkomna kursplaner för 

nyinrättande 

Beslut 

Missiv 

Bilaga p 59 A 

Kursplaner  

Bilaga p 59 B 

 

Anna Rådström 

FS 3.1.4-475-18 

60 Datum för start av ny 

programstruktur för Studie- 

och 

yrkesvägledarprogrammet 

Beslut 

Missiv 

Bilaga p 60 A 

Synpunkter på översyn av studie- och 

yrkesvägledarprogrammet 

Bilaga p 60 B 

 

Birgitta Wilhelmsson 

FS 3.1.1-2111-17 
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2018-12-17 
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 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Ärende Anmärkning Föredragande 

61 Uppdateringar av 

examensbeskrivningar för 

grundlärarprogrammen F-3 

och 4-6 

Beslut 

Missiv 

Bilaga p 61 A 

Examensbeskrivning grundlärarexamen  

F-3 

Bilaga p 61 B 

Birgitta Wilhelmsson 

FS 

  Examensbeskrivning grundlärarexamen  

4-6 

Bilaga p 61 C 

 

 

62 Klassificering av kurser till 

utbildningsområde 

Beslut 

Missiv 

Bilaga p 62 A 

Sammanställning av förslag till 

klassificering av kurser 

Bilaga p 62 B 

 

Anna Rådström 

FS 3.1.4-490-18 

63 Medel för ökad 

internationalisering i 

forskarutbildning, 1a 

utlysningen 2019 

Beslut 

Missiv 

Bilaga p 63 

 

 

Carina Rönnqvist 

FS 2.1.6-2208-18 

64 Medel för 

internationalisering av 

grundutbildningen, 1a 

utlysningen 2019 

Beslut 

Missiv 

Bilaga p 64 

 

 

Carina Rönnqvist 

FS 2.1.6-2206-18 

65 Medel för forskarutbyte inom 

det utbildningsvetenskapliga 

området 2019 

Beslut 

Missiv 

Bilaga p 65 

 

 

Carina Rönnqvist 

FS 2.1.6-2211-18 

66 Medel för studenters 

studieresa inom 

Lärarhögskolans 

grundutbildning 2019 

Beslut 

Missiv 

Bilaga p 66 

 

 

Carina Rönnqvist 

FS 2.1.6-2207-18 
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Ärende Anmärkning Föredragande 

67  Medel för anordnande av 

internationella konferenser/ 

symposier inom 

utbildningsvetenskap vid 

Umeå universitet 2019 

Beslut 

Missiv 

Bilaga p 67 

 

 

Carina Rönnqvist 

FS 2.1.6-2204-18 

68 Bidrag för utlandsstudier/-

VFU 2019, 1a utlysningen 

Beslut 

Missiv 

Bilaga p 68 

 

 

Carina Rönnqvist 

FS 2.1.6-2205-18 

69 Internationell publicering – 

översättning/ 

språkgranskning 

Beslut 

Missiv 

Bilaga p 69 

 

Carina Rönnqvist 

FS 2.1.6-2210-18 

70 Medel för internationell 

publicering – 

konferensdeltagande, 1a 

utlysningen 2019 

Beslut 

Missiv 

Bilaga p 70 

 

Carina Rönnqvist 

FS 2.1.6-2209-18 

71 Komplettering - Inkomna 
kursplaner, för 
nyinrättande 

Beslut 

Missiv 

Bilaga p 71 A 

Kursplan 

Bilaga p 71 B 

Anna Rådström 

FS 3.1.4-475-18 

 



 

Beslut 

Föreståndarens beslutsmöte (FBM) 

Lärarhögskolan 

FS 1.3.5-2477-18 

 

2018-12-17 

Sid 1 (1)  

20  

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Ärende p: 57 
 

Ärende: Resursstöd bedömning av VAL-studerande som genomför valideringskursen 
Ämnesdidaktik med metodik 

Föredragande: Elisabeth Wallmark 

Bakgrund: Uppdraget gäller Institutionen för matematik och matematisk statistiks med-
verkan vid bedömning av studerande som genomför valideringskursen Ämnesdidaktik 
med metodik, 30 hp, inom ramen för VAL-projektet. 
  

Beredning: Samråd ang. ekonomi/budget och utbildningsplanering har skett. 

Beslut: Ersättningen för Institutionen för matematik och matematisk statistiks arbete 
med bedömning av en student under höstterminen 2018 motsvarar 30 timmar enligt 
universitets interndebiteringstaxa för universitetslektorer.  

Bilagor: Överenskommelse mellan Lärarhögskolan och Institutionen för matematik och 
matematisk statistik (Catarina Rudälv) angående resursstöd bedömning VAL-
studenter. 
 

Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras 
 
Projektkonto: 6000 11 236 
 
Utbetalningssätt: Institutionen internfakturerar Lärarhögskolan när 
överenskommelsen är underskriven 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras (181217): 

Anna Nordström, Lärarhögskolans kansli 

Elisabeth Wallmark, Lärarhögskolans kansli 

David Cohen, studierektor, Institutionen för matematik och matematisk statistik 

Catarina Rudälv, Institutionen för matematik och matematisk statistik 

Ekonomiadministratör, Institutionen för matematik och matematisk statistik 

Registratur 



 

Överenskommelse 

Kansliet för Lärarhögskolan 

 

FS 1.3.5-2477-18 

 

2018-12-17 

Sid 1 (1)  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

 

Överenskommelse mellan Lärarhögskolan och Institutionen 
för matematik och matematisk statistik angående Catarina 
Rudälvs uppdrag i VAL-projektet under ht 2018 
 
 
Uppdraget gäller bedömning av studerande som genomför valideringskursen Ämnesdidaktik med 

metodik, 30 hp, inom ramen för VAL-projektet. Studenterna registreras på kursen vid Malmö 

universitet varifrån Lärarhögskolan rekvirerar medel för studieplatserna (HST). Dessa medel 

omvandlas till timmar och utbetalas till institutioner enligt Umeå universitets interndebiterings-

taxa för adjunkter/lektorer. 

  

I uppdraget ingår att besöka studenten i sin undervisningspraktik, bedöma examinationsuppgifter 

samt dokumentera resultatet. 

 

Ersättningen till Catarina Rudälv för VAL-studenten Erik Molin motsvarar 30 timmar enligt 

universitets interndebiteringstaxa för lektorer. 

 

Kostnader för eventuell resa betalas av Lärarhögskolan genom att uppge bokningsreferens i sam-

band med beställning av resa. 

 

Medlen kommer att utbetalas till institutionen när kontraktet skrivits under och är Lärarhög-

skolans kansli tillhanda. 

 

 

 

Denna överenskommelse är upprättat i två exemplar där vardera parten tagit var sitt. 

 

 

För Lärarhögskolan För Institutionen för matematik och 

matematisk statistik 

 

 

 

Kanslichef Boa Drammeh 

 

 

Prefekt Åke Brännström 

 

 

Umeå 2018-12-__ 

 

 

 

Umeå 2018-12-__ 

 

 

Kopia av avtal expedieras till 

Eva Alenius, Lärarhögskolans kansli 

Elisabeth Wallmark, Lärarhögskolans kansli 

David Cohen, studierektor, Institutionen för matematik och matematisk statistik 



 

Beslut 

Föreståndarens beslutsmöte (FBM) 

Lärarhögskolan 

FS 1.3.5-2477-18 

 

2018-12-17 

Sid 1 (1)  

20  

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Ärende p: 58 
 

Ärende: Resursstöd bedömning av VAL-studerande som genomför valideringskursen 
Ämnesdidaktik med metodik 

Föredragande: Elisabeth Wallmark 

Bakgrund: Uppdraget gäller Institutionen för estetiska ämnens medverkan vid bedöm-
ning av studerande som genomför valideringskursen Ämnesdidaktik med metodik, 30 hp, 
inom ramen för VAL-projektet. 
  

Beredning: Samråd ang. ekonomi/budget och utbildningsplanering har skett. 

Beslut: Ersättningen för Institutionen för estetiska ämnens arbete med bedömning av 
två studenter under höstterminen 2018 motsvarar totalt 60 timmar enligt universitets 
interndebiteringstaxa för universitetslektorer.  

Bilagor: Överenskommelse mellan Lärarhögskolan och Institutionen för estetiska 
ämnen (Eva Skåreus och Thomas von Wachenfeldt) angående resursstöd 
bedömning VAL-studenter. 
 

Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras 
 
Projektkonto: 6000 00 009 
 
Utbetalningssätt: Institutionen internfakturerar Lärarhögskolan när 
överenskommelsen är underskriven 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Expedieras (181217): 

Anna Nordström, Lärarhögskolans kansli 

Elisabeth Wallmark, Lärarhögskolans kansli 

Stigbjörn Lestander, studierektor, Institutionen för estetiska ämnen 

Eva Skåreus, Institutionen för estetiska ämnen 

Thomas von Wachenfeldt, Institutionen för estetiska ämnen 

Ekonomiadministratör, Institutionen för estetiska ämnen 

Registratur 

 



 

Överenskommelse 

Kansliet för Lärarhögskolan 

 

FS 1.3.5-2477-18 

 

2018-12-17 

Sid 1 (1)  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

 

Överenskommelse mellan Lärarhögskolan och Institutionen 
för estetiska ämnen angående Eva Skåreus och Thomas von 
Wachenfelts uppdrag i VAL-projektet under ht 2018 
 
 
Uppdraget gäller bedömning av studerande som genomför valideringskursen Ämnesdidaktik med 

metodik, 30 hp, inom ramen för VAL-projektet. Studenterna registreras på kursen vid Malmö 

universitet varifrån Lärarhögskolan rekvirerar medel för studieplatserna (HST). Dessa medel 

omvandlas till timmar och utbetalas till institutioner enligt Umeå universitets interndebiterings-

taxa för adjunkter/lektorer. 

  

I uppdraget ingår att besöka studenten i sin undervisningspraktik, bedöma examinationsuppgifter 

samt dokumentera resultatet. 

 

Ersättningen till Eva Skåreus för VAL-studenten Eva Bergman motsvarar 30 timmar enligt 

universitets interndebiteringstaxa för lektorer. 

 

Ersättningen till Thomas von Wachenfeldt för VAL-studenten Fredrik Englund motsvarar 30 

timmar enligt universitets interndebiteringstaxa för lektorer. 

 

Kostnader för eventuell resa betalas av Lärarhögskolan genom att uppge bokningsreferens i sam-

band med beställning av resa. 

 

Medlen kommer att utbetalas till institutionen när kontraktet skrivits under och är Lärarhög-

skolans kansli tillhanda. 

 

 

 

Denna överenskommelse är upprättat i två exemplar där vardera parten tagit var sitt. 

 

 

För Lärarhögskolan För Institutionen för estetiska ämnen 

 

 

 

Kanslichef Boa Drammeh 

 

 

Prefekt Anna Widén 

 

Umeå 2018-12-__ 

 

 

Umeå 2018-12-__ 

 

 

Kopia av avtal expedieras till 

Eva Alenius, Lärarhögskolans kansli 

Elisabeth Wallmark, Lärarhögskolans kansli 

Stigbjörn Lestander, Studierektor, Institutionen för estetiska ämnen 

 



 

Beslut 

Föreståndarens beslutsmöte 

Lärarhögskolan 

FS 3.1.4-475-18 

 

2018-12-17 

Sid 1 (1)  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Ärende p: 59 
 

Ärende: Inkomna kursplaner, för nyinrättande. 

Föredragande: Anna Rådström 

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 rektor beslutar att rekommendera kursansvariga 
institutioner/fakulteter att fastställa kursplanerna enligt föreslagna revideringar. 
 

Bilagor: Kursplaner samt ifyllda blanketter till kursplanerna med följande kurskoder: 
 
6SV063, 6KN009, 6BI022, 6BI023, 6GV000, 6GV002, 6DV000, 6ID306, 6TY022, 
6HI034, 6HI035, 6RV021, 6RV022, 6RV023, 6MA046, 6MA049, SKG003, 6MN051, 
6SD010, 6SP056, 6MA047, bilaga p 59 B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras (181218):  

Studierektorer och studieadministratörer vid följande institutioner:  

Inst för datavetenskap, Inst för ekologi, miljö och geovetenskap, Inst för geografi och ekonomisk 

historia, Inst för Idé- och samhällsstudier, Inst för kostvetenskap, Inst för matematik och 

matematisk statistik, Inst för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Pedagogiska 

institutionen, Inst för Språkstudier, Inst för tillämpad utbildningsvetenskap 

 

Samt för kännedom till: Ingela Jonasson, Joakim Bergbom, Birgitta Wilhelmsson, Agnetha Simm 

och Registratur 



Svenska som andraspråk B 

Swedish as a Second Language B 
30.0 högskolepoäng 

Kurskod: 6SV063 
Kursplan giltig från: 2018, vecka 30  
Ansvarig enhet: Institutionen för språkstudier 
SCB-ämnesrubrik: Svenska som andraspråk 
Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: 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: Minst 22,5 hp inom intervallet 1-30 hp i svenska som andraspråk, eller motsvarande. 

Mål 

Moment 1. Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling (7,5 hp) 
För betyget Godkänd ska den studerande kunna 
 
Kunskap och förståelse 

• redogöra för typiska drag i andraspråkssinlärares läs- och skrivutveckling 
• visa kunskap om och förståelse för språkutvecklande arbetssätt 
• uppvisa goda kunskaper i genreteori 
• uppvisa kunskaper om läs- och skrivsvårigheter i förhållande till flerspråkighet 
• redogöra för och diskutera faktorer som påverkar illitteratas språkutveckling 

Färdighet och förmåga 

• redogöra för och diskutera faktorer som påverkar illitteratas språkutveckling 
• utarbeta förslag på lektionsplaneringar som främjar läs- och skrivutveckling 
• reflektera över och bedöma egna och andras lektionsplaneringar 
• analysera en text utifrån genreteori 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• samla relevant information om och diskutera förhållningssätt och attityder till inlärare som 
saknar grundläggande litteracitet 

• värdera undervisningsmaterial utifrån språk och innehåll 

Moment 2. Bedömning av andraspråksutveckling (7,5 hp) 
För betyget Godkänd ska den studerande kunna 
 
Kunskap och förståelse 

• redogöra för synen på bedömning i styrdokument för svenska som andraspråk på olika nivåer 

Formaterat: Engelska (USA)

Kommenterad [MO1]: Se kommentarer nedan, därefter är 
kursplanen godkänd och klar att hanteras vidare enligt den 
hanteringsordning som gäller vid institutionen/fakulteten. 
Anna Rådström 180702 

Formaterat: Engelska (USA)

Kommenterad [MO2]: I denna sektion ska också framgå när 
planen blev antagen 

Formaterat: Teckenfärg: Röd

Kommenterad [MO3]: Varför denna förkortning? 

Kommenterad [MO4]: Svenska som andra språk A? 

Kommenterad [MO5]: Skriv istället: Förväntade 
studieresultat 

Kommenterad [MO6]: Ta bort. Detta FSR anges Kunskap 
och förståelse ovan 

Kommenterad [MO7]: Varför text i singular? Visst är det 
väl analysförmågan utifrån genreteori i relation till flera texter 
som .  

Bilaga p 59 B



• redogöra för typiska utvecklingsgångar i enlighet med performansanalys och 
processbarhetsteori. 

• förklara syftet bakom olika typer av bedömning 

Färdighet och förmåga 

• tillämpa bedömning på autentiskt muntligt och skriftligt material producerat av olika 
åldersgrupper och inom olika genrer. 

• identifiera lexikala, syntaktiska, morfologiska och fonologiska avvikelser och ge förslag på 
didaktiska åtgärder. 

• bedöma om språkliga avvikelser är en del av interimspråksutvecklingen eller ej. 
• kommunicera bedömningen av elevernas språkutveckling på ett utvecklande sätt 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• kritiskt granska bedömningsmetoder i läromedel och värdera dessa utifrån validitet, reliabilitet 
och autencitet. 

• visa insikt i ett sociopolitiskt perspektiv på språktestning. 

Moment 3. Flerspråkighet (7,5 hp) 
För betyget Godkänd ska den studerande kunna 
 
Kunskap och förståelse 

• uppvisa fördjupade kunskaper om de sociolingvistiska faktorer och processer som ligger bakom 
de flerspråkiga elevernas språkutveckling 

• redogöra för flerspråkig utveckling ur ett individ-, grupp-, samhälls- och 
undervisningsperspektiv. 

Färdighet och förmåga 

• reflektera över och problematisera hur attityder till flerspråkighet, etnicitet och olika språkliga 
varieteter manifesteras på individ- och samhällsnivå 

• förklara och använda grundläggande begrepp och teorier om flerspråkighet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• reflektera över och diskutera vad som påverkar den flerspråkiga utvecklingen i samhället, i 
skolan och hos individen och hur den påverkas. 

Moment 4. Uppsats (7,5 hp) 
För betyget Godkänd ska den studerande kunna 
 
Kunskap och förståelse 

• genomföra ett uppsatsarbete enligt gängse formell och metodologisk praxis med tydlig struktur 
och korrekt språklig utformning. 

Färdighet och förmåga 

• självständigt definiera och avgränsa ett didaktiskt problemområde för uppsatsen 
• visa ett vetenskapligt förhållningssätt 
• självständigt försvara sin uppsats samt konstruktivt opponera på en medstudents arbete. 

Kommenterad [MO8]: Förklara för vem? En eller flera 
målgrupper? 

Kommenterad [MO9]: Föreslår att sociopolitiskt perspektiv 
också lyfts in innehållsbeskrivningen för moment 2. 

Kommenterad [MO10]: Se kommentar under innehåll 

Formaterat: Teckenfärg: Röd

Kommenterad [MO11]: Reflekterande förhålla sig till 
faktorer som påverkar 
 
Och, går det att lyfta fram en koppling till det pedagogiska 
arbetet i detta FSR?  

Bilaga p 59 B



Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• värdera och förhålla sig didaktiskt till de teoretiska kunskaperna i relation till det framtida 
läraryrket. 

Innehåll 

Moment 1. Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling (7,5 hp) 
Reading and Writing Development of Multilingual Learners (7,5 credits) 
Momentet behandlar teoretiska och metodiska aspekter på flerspråkiga elevers läs- och skriv- och 
kunskapsutveckling, där fokus ligger på språkutvecklande arbetssätt inom olika genrer, både skönlitterära 
och faktaspråkliga. Genreteori behandlas. Läsförståelse av olika texttyper och skrivande i olika genrer 
problematiseras relaterat till aktuell forskning, styrdokument och beprövad erfarenhet. I momentet 
studeras också villkoren för illitteratas språkutveckling i den svenska skolan. 
 
Moment 2. Bedömning av andraspråksutveckling (7,5 hp) 
Assessing Second Language Development (7,5 credits) 
Under momentet analyserar studenterna utifrån interimspråksteorin olika diagnostiska verktyg och övar 
sig på att använda dessa analyser när de dokumenterar, bedömer och kommunicerar elevers skriv- och 
läsutveckling samt upprättar individuella utvecklingsplaner. Olika typer av språktest presenteras och 
diskuteras. 
 
Moment 3. Flerspråkighet (7,5 hp) 
Multilingualism (7,5 credits) 
I momentet fördjupas kunskaper om de sociolingvistiska processer som ligger bakom de flerspråkiga 
elevernas språkutveckling, med särskild tonvikt på flerspråkighet som mål för undervisningen. 
Flerspråkig utveckling studeras ur ett individ-, grupp och samhällsperspektiv. Därvid betonas hur 
attityder till flerspråkighet och etnicitet kan påverka den flerspråkiga utvecklingen. 
 
Moment 4. Uppsats (7,5 hp) 
Research Project (7.5 credits) 
I momentet analyseras läromedel i ämnet svenska som andraspråk utifrån olika perspektiv inom ett utvalt 
område. Utifrån kunskaper förvärvade inom ämnet svenska som andraspråk och utifrån nationell och 
internationell forskning inom området genomför studenterna analyser av valda läromedel. Studenterna 
opponerar också på andras arbeten 

Undervisning 

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuella övningar. I 
individuella övningar tränas studentens kunskaper och färdigheter i kursinnehållet. Genom seminarier och 
gruppövningar tränas studenterna i diskussion, analys, vetenskapligt skrivande, och grunderna läggs för 
ett processorienterat arbetssätt. Teoretiskt och didaktiskt innehåll integreras genomgående. 

Examination 

Moment 1 Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling 
Skriftlig hemtentamen och litteraturseminarier. 
 
Moment 2 Bedömning av andraspråksutveckling 
Skriftlig hemtentamen i form av bedömning av elevtexter och litteraturseminarier. 
 
Moment 3 Flerspråkighet 
Salstentamen och muntligt litteraturseminarium. 
 
Moment 4 Uppsats 

Kommenterad [MO12]: Flytta upp så att det kommer före 
Förväntade studieresultat 

Formaterat: Teckenfärg: Röd

Kommenterad [MO13]: Lyft fram detta i ett FSR 

Kommenterad [MO14]: Framkommer det i beskrivningen 
av moment 1 och 2 eller i momentens FSR att 
sociolingvistiska processer behandlas? 

Kommenterad [MO15]: Detta lyfts inte i någor FSR 

Kommenterad [MO16]: Fundera över denna översättning, 
research project är inte en direkt översättning. Academic 
paper? 

Kommenterad [MO17]: Ge exempel på några. 

Kommenterad [MO18]: Som presenteras/redovisas i en 
vetenskaplig uppsats? 

Kommenterad [MO19]: Med tanke på detta moments FSR 
bör det sägas något om hur kursinnehållet relaterar till 
vetenskaplig metodologi etc. 
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Bedömning av vetenskaplig uppsats samt av opposition på en annan students uppsats. 
 
Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på 
moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.  
 
För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment 
omfattande lägst 22,5 högskolepoäng. 
 
Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. 
 
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. 
 
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. 
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Kurslitteratur 

Litteraturlista giltig från: 2018, vecka 30  
Moment 1: Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling, 7,5 hp 
Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning  
Hedman, Christina; Morgan, Eva; Salameh, Eva-Kristina; Sandell, Anna; Tvingstedt, Anna-Lena; 
Wigerfelt, Berit 
1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur, 2012 - 267 s.  
ISBN:978-91-27-42172-1  LIBRIS-ID:12059613   
Christina Hedman; Läsutveckling hos flerspråkiga elever.  
Christina Hedman; Flerspråkig elev - med dyslexi?  
Obligatorisk  
 
Hedeboe, Bodil; Polias, John 
Genrebyrån : en språkpedagogisk funktionell grammatik i kontext  
Uppsala : Hallgren & Fallgren, 2008 - 356 s.  
ISBN:978-91-7382-827-7  LIBRIS-ID:10737417   
Obligatorisk  
 
Norlund Shaswar, Annika 
Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning : en studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria 
och skriftpraktiker  
Umeå : Umeå universitet, 2014 - 387 s.  
ISBN:9789188466877  LIBRIS-ID:17153541   
URL:  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-95745  
kapitel 1 och kapitel 5 samt s. 310-334  
Obligatorisk  
 
Reichenberg, Monica 
Vägar till läsförståelse : texten, läsaren och samtalet  
Fröhling, Thomas 
1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur, 2008 - 140 s.  
ISBN:978-91-27-72299-6  LIBRIS-ID:10602370   
Obligatorisk  
 
Skolverket 
Kursplaner för svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet  
www.skolverket.se,  
Obligatorisk  
 
Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle  
Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger 
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2013 - 868 s.  
ISBN:9789144070650 (inb.)  LIBRIS-ID:14638377   
Qarin Franker; Att utveckla literacitet i vuxen ålder: alfabetisering i en tvåspråkig kontext, s. 771-815.  
Eija Kuyumcu; Genrer i skolans språkutvecklande arbete, s. 605-631.  
Ulrika Magnusson; Skrivande på ett andraspråk, s. 633-660.  
Obligatorisk  
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Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik  
Olofsson, Mikael 
Stockholm : Stockholms universitets förlag, 2010 - 320 s.  
ISBN:978-91-7656-662-6  LIBRIS-ID:11829074   
Obligatorisk  
 
Wedin, Åsa 
Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare  
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2010 - 109 s.  
ISBN:978-91-44-05653-1  LIBRIS-ID:11675756   
Obligatorisk  
 
En skönlitterär bok tillkommer.  
 
Skolverkets material tillkommer.  

 
Moment 2: Bedömning av andraspråksutveckling, 7,5 hp 
Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning  
Hedman, Christina; Morgan, Eva; Salameh, Eva-Kristina; Sandell, Anna; Tvingstedt, Anna-Lena; 
Wigerfelt, Berit 
1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur, 2012 - 267 s.  
ISBN:978-91-27-42172-1  LIBRIS-ID:12059613   
Eva-Kristina Salameh; Språklig bedömning av flerspråkiga skolbarn.  
Obligatorisk  
 
Flyman Mattsson, Anna; Håkansson, Gisela 
Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier  
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2010 - 124 s. +  
ISBN:978-91-44-05820-7  LIBRIS-ID:11879555   
Obligatorisk  
 
Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle  
Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger 
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2013 - 868 s.  
ISBN:9789144070650 (inb.)  LIBRIS-ID:14638377   
Mikael Olofsson & Lena Sjöqvist; Bedömning i svenska som andraspråk, s. 685-723.  
Obligatorisk  
 
Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik  
Olofsson, Mikael 
Stockholm : Stockholms universitets förlag, 2010 - 320 s.  
ISBN:978-91-7656-662-6  LIBRIS-ID:11829074   
Eija Kuyumcu; Bedömning av elevtexter i ett genrepedagogiskt perspektiv.  
Obligatorisk  
 
Tankarna springer före- : att bedöma ett andraspråk i utveckling  
Abrahamsson, Tua; Bergman, Pirkko 
2. uppl. : Stockholm : Liber, 2014 - 152 s.  
ISBN:9789147111749  LIBRIS-ID:16859851   
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Obligatorisk  
 
McNamara, T. F.; Roever, Carsten 
Language testing : the social dimension  
Oxford : Blackwell, cop. 2006 - xv, 292 p.  
ISBN:978-1-4051-5543-4  LIBRIS-ID:10363088   
Obligatorisk  
 
En skönlitterär bok tillkommer.  
 
Skolverkets aktuella material om bedömning tillkommer.  
 
Moment 3: Flerspråkighet, 7,5 hp 
Blommaert, Jan 
Citizenship, Language and Superdiversity: Towards Complexity  
Journal of Language, Identity and Education, 12:3,  
S. 193-196.  
Obligatorisk  
 
Cummins, Jim 
Flerspråkiga elever : effektiv undervisning i en utmanande tid  
Wadensjö, Patricia 
Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur, 2017 - 305 sidor  
ISBN:978-91-27-81875-0  LIBRIS-ID:19889445   
Obligatorisk  
 
Flerspråkighet, identitet och lärande : skola i ett föränderligt samhälle  
Wedin, Åsa; Musk, Nigel 
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2010 - 275 s.  
ISBN:978-91-44-05986-0  LIBRIS-ID:11879498   
kapitel 2, 5, 6  
Obligatorisk  
 
Kursplaner i svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet  
Skolverket, www.skolverket.se,  
Obligatorisk  
 
Mer än ett språk : antologi om flerspråkigheten i norra Sverige  
Westergren, Eva; Åhl, Hans 
2., [utök. och omarb. uppl.] : Stockholm : Norstedts akademiska förlag, 2007 - 281, [1] s.  
ISBN:978-91-7227-519-5  LIBRIS-ID:10415080   
Obligatorisk  
 
Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle  
Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger 
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2013 - 868 s.  
ISBN:9789144070650 (inb.)  LIBRIS-ID:14638377   
Monica Axelsson; Flerspråkighet och lärande, s. 547-577.  
Christopher Stroud; Halvspråkighet och rinkebysvenska som språkideologiska begrepp, s. 313-342.  
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Ellen Bijvoet & Kari Fraurud; "Rinkebysvenska" och andra konstruktioner av språklig variation i dagens 
flerspråkiga Sverige, s. 369-396.  
Obligatorisk  
 
Symposium 2012 : lärarrollen i svenska som andraspråk  
Olofsson, Mikael 
Stockholm : Stockholms universitets förlag, 2013 - 240 s.  
ISBN:9789176566879  LIBRIS-ID:14351108   
Jarmo Laino; Modersmåls erkända och negligerade roller.  
Obligatorisk  
 
Flerspråkighet som resurs : symposium 2015  
Kindenberg, Björn 
Första upplagan : Stockholm : Liber, [2016] - 323 sidor  
ISBN:978-91-47-12207-3  LIBRIS-ID:19716581   
Obligatorisk  
 
En skönlitterär bok tillkommer.  
 
Moment 4: Uppsats, 7,5 hp 
Bell, Judith 
Introduktion till forskningsmetodik  
Nilsson, Björn 
4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2006 - 265 s.  
ISBN:91-44-04645-6 och 978-91-44-04645-7  LIBRIS-ID:10238108   
Obligatorisk  
 
Fejes, Andreas; Thornberg, Robert (red.) 
Handbok i kvalitativ analys  
Stockholm : Liber, 2009 - 240 s.  
ISBN:91-47-08476-6  LIBRIS-ID:11372471   
Obligatorisk  
 
Kritisk läsning av pedagogiska texter : genus, etnicitet och andra kategoriseringar  
Carlsson, Marie; Brömssen, Kerstin von 
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2011 - 306 s.  
ISBN:9789144057057  LIBRIS-ID:11775246   
Obligatorisk  
 
Strömquist, Siv 
Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser  
5., [utök. och uppdaterade] uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren, 2010 - 142 s.  
ISBN:978-91-7382-852-9  LIBRIS-ID:11910230   
Obligatorisk  
 
Svenska skrivregler  
3., [utök.] utg. : Stockholm : Liber, 2008 - 263, [1] s.  
ISBN:978-91-47-08460-9  LIBRIS-ID:10935499   
Obligatorisk  
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Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle  
Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger 
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2013 - 868 s.  
ISBN:9789144070650 (inb.)  LIBRIS-ID:14638377   
Marie Carlsson; Sfi och sfi-läromedel i tid och rum - föreställningar, politik och tidsanda.  
Obligatorisk  
 
Därutöver väljs för uppsatsen relevant litteratur i samråd med handledaren.  
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Mall till hanteringsordning 
Lärarhögskolan 
Dnr FS 1.1-522-16 

 

2018-01-22 
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) Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras. 
2) Ange om kursen ersätter annan kurs. 
3) Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras. 
4) Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i utbildningen. 
5) Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de förväntade studieresultaten (FSR) som finns upprättade. 
6) 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 

 

2018-01-22 
Sid 2 (4)  

    

 
 

Kurskod Kursbenämning Motiv Fr o m 
termin N / R 

6SV069 Svenska som andraspråk för 
ämneslärare, kurs 2, 30.0 hp 
 

1) Motiv för att inrätta kursen: Svenska som andraspråk är ett nytt huvudområde på 
grundnivå. Kursplanen är en kopia av den den ersätter. Bara kurskoden och namnet 
är nya.  
2) Kursen ersätter denna kurs: 6SV040 Svenska som andraspråk II - för 
ämneslärare, 30.0 hp 
3) Kursen ingår i detta program: Ämneslärarprogrammet 
4) Beskrivning av kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i 
utbildningen: Ingår som termin två i ämnestudier Svenska som andraspråk, 90 hp. 
5) Sätt att säkerställa att studenterna når kursens FSR: 5) Sätt att säkerställa att 
studenterna når kursens FSR: Examination Moment 1 Flerspråkiga inlärares 
läs- och skrivutveckling 
Skriftlig hemtentamen och litteraturseminarier 
Examination Moment 2 Bedömning av andraspråksutveckling 
Skriftlig hemtentamen i form av bedömning av elevtexter och litteraturseminarier 
Examination Moment 3 Flerspråkighet 
Salstentamen och muntligt litteraturseminarium 
Examination Moment 4 Uppsats 
Bedömning av vetenskaplig uppsats och av opposition på en annan students 
uppsats. 

ht 18 N 
(kod) 

För ny kurs: 

Förslag på klassificering 
till utbildningsområde 

Hänvisning till 
motsvarande 
kursplan/kurskod 

Motivering till förslag på klassificering 

Hum-sam 6SV040  
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Mall till hanteringsordning 
Lärarhögskolan 
Dnr FS 1.1-522-16 

 

2018-01-22 
Sid 3 (4)  

    

 

Kurskod Kursbenämning Motiv Fr o m 
termin N / R 

6SV063 Svenska som andraspråk B, 30.0 hp 
 
 

1) Motiv för att inrätta kursen: Svenska som andraspråk är ett nytt 
huvudområde på grundnivå. Kursplanen är en kopia av dem som ersätts. 
Bara kurskoden och namnet är nya.  
2) Kursen ersätter dessa kurser:  
6SV050  Svenska som andraspråk B, Flerspråkiga inlärares litteracitet, 15.0 
hp  
6SV051  Svenska som andraspråk B, Flerspråkighet och fördjupning, 15.0 hp  
3) Kursen ingår i detta program: Erbjuds som fristående kurs. Är identisk 
med 6SV069 Svenska som andraspråk för ämneslärare, kurs 2, 30.0 hp 
4) Beskrivning av kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare 
i utbildningen: Ingår som termin två i ämnestudier Svenska som andraspråk, 
90 hp. 
5) Sätt att säkerställa att studenterna når kursens FSR: Examination 
Moment 1 Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling 
Skriftlig hemtentamen och litteraturseminarier 
Examination Moment 2 Bedömning av andraspråksutveckling 
Skriftlig hemtentamen i form av bedömning av elevtexter och 
litteraturseminarier 
Examination Moment 3 Flerspråkighet 
Salstentamen och muntligt litteraturseminarium 
Examination Moment 4 Uppsats 
Bedömning av vetenskaplig uppsats och av opposition på en annan students 
uppsats. 

ht 18 N 
(kod) 

För ny kurs: 

Förslag på klassificering 
till utbildningsområde 

Hänvisning till motsvarande 
kursplan/kurskod Motivering till förslag på klassificering 

Hum-sam 6SV040  
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Mall till hanteringsordning 
Lärarhögskolan 
Dnr FS 1.1-522-16 

 

2018-01-22 
Sid 4 (4)  
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Hem- och konsumentkunskap, distans A, 
30.0 hp 
Home economics, distance A, 30.0 Credits  

Högskolepoäng: 30.0 hp 
Kurskod: 
Ansvarig institution: Institutionen för kostvetenskap 
Datum för fastställande:  
Beslutad av: Institutionen för kostvetenskap 
Reviderad:  
Giltig från:  
Giltig till: Tillsvidare 
Nivå: Grundnivå 
Huvudområden och successiv fördjupning: 
Kostvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 
Betygsgrader:  

För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd 

Innehåll 
Kursen består av följande moment: 

1. HK – en introduktion (HCS – an introduction), 7,5 hp 
2. Livet i hem och familj (Life in the home and the family), 7,5 hp 
3. Mat och hälsa (Food and Health), 7,5 hp 
4. Livsmedelsvetenskap och matlagningsteknik del 1 (Food science and food preparation 

part 1), 7,5 hp 

Moment 1. HK – en introduktion, 7,5 hp 

Momentet är en introduktion till skolämnet hem- och konsumentkunskap med fokus på att 
belysa ämnets tvärvetenskapliga karaktär och teoretiska grund. Hållbar utveckling i hem- och 
konsumentkunskap definieras. Ämnesdidaktisk forskning introduceras och problematiseras. 
Skolämnets kursplan belyses utifrån syfte, mål, innehåll och kunskapskrav. Pedagogiska 
planeringar och pedagogiska hjälpmedel samt vanligt förekommande arbetsformer inom 
ämnet belyses. Studenten introduceras till akademiskt skrivande. Innehållet problematiseras 
utifrån lärarens roll och uppdrag. 

  
Moment 2. Livet i hem och familj, 7,5 hp 
Momentet belyser livet i hem och familj i relation till hållbar utveckling. Hemarbete och 
hushållsekonomi studeras och diskuteras utifrån perspektiven hälsa, ekonomi, miljö, 
jämställdhet, genus och kultur. Mat- och måltidsvanor behandlas i relation till kultur och 
hushållsstrukturer, med fokus på hur social interaktion formar människor under livet. 
Innehållet problematiseras utifrån lärarens roll och uppdrag. 

Kommenterad [MO1]: Se kommentarer nedan, därefter är 
kursplanen godkänd och klar att hanteras vidare enligt den 
hanteringsordning som gäller vid institutionen/fakulteten. 
Anna Rådström 180703 

Kommenterad [MO2]: Meddela Lärahögskolans kansli när 
kurskod fastställts 
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Moment 3. Mat och hälsa, 7,5 hp 
Momentet behandlar mat och måltiders betydelse för människors fysiska och psykosociala 
hälsa. Generella och individuella behov av energi, näring och vätska bearbetas i relation till 
livsmedelsinnehåll. Momentet belyser också kostrelaterade sjukdomar och psykosociala 
fenomen kopplade till mat och hälsa. Innehållet problematiseras utifrån lärarens roll och 
uppdrag. 

  
Moment 4. Livsmedelsvetenskap, 7,5 hp 
Momentet behandlar råvarors ursprung, uppbyggnad och sammansättning. 
Livsmedelsproduktion och begreppet livsmedelskvalitet problematiseras utifrån olika 
hållbarhetsperspektiv. Hushållens avfall och användning av energi och vatten belyses. 
Innehållet problematiseras utifrån lärarens roll och uppdrag. 

 

Förväntade studieresultat 
Moment 1. HK – en introduktion, 7,5 hp 
För godkänt moment ska den studerande kunna: 
 

Kunskap och förståelse 

• Känna till hem- och konsumentkunskapsämnets syfte, mål, innehåll och kunskapskrav 
• Känna till nationell ämnesdidaktisk forskning inom ämnet hem- och 

konsumentkunskap 
• Känna till de arbetsformer och som gällande styrdokument efterfrågar för lärande 

inom ämnet  

Färdighet och förmåga 

• Tillämpa vetenskapligt skrivande med referenshantering 
• Planera pedagogisk verksamhet inom ämnet 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• Kritiskt granska och värdera olika forskningsresultat och dess möjlighet att användas i 
skolans hem- och konsumentkunskap 

Moment 2. Livet i hem och familj, 7,5 hp 
För godkänt moment ska den studerande kunna: 
Kunskap och förståelse 

• Redogöra för privatekonomiska val som förekommer i ett hushåll 

Färdighet och förmåga 

• Välja och använda funktionella och säkra metoder, redskap och produkter för tvätt och 
städning utifrån hållbar utveckling 
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• Använda och beskriva olika verktyg för planering av privatpersoners ekonomi 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• Diskutera hur kultur hänger samman med människors syn på mat, måltider och 
hemarbete 

• Diskutera hemarbete utifrån perspektiven hälsa, ekonomi, miljö, jämställdhet och 
kultur  

• Problematisera och analysera hushållets ekonomi i relation till hälsa och miljö  

 
Moment 3. Mat och hälsa, 7,5 hp 
För godkänt moment ska den studerande kunna: 
Kunskap och förståelse 

• Redogöra för människans behov av energi, näringsämnen och vätska 
• Redogöra för livsmedels innehåll av energi, näringsämnen, vätska och allergener 
• Redogöra för människors olika behov kring mat och måltider 

Färdighet och förmåga 

• Använda digitala verktyg för energi- och näringsberäkning 
• Planera och tillaga måltider utifrån nordiska näringsrekommendationer, individuella 

fysiska behov och psykosociala hänsyn 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• Granska och värdera livsmedelsprodukter med hänsyn till födoämnesöverkänslighet 
samt olika näringsbehov  

• Visa förmåga att kommunicera kring mat och hälsa utifrån skolämnets uppdrag och 
elevers behov 

• Problematisera skolans roll i folkhälsoarbete 

   
Moment 4. Livsmedelsvetenskap och matlagningsteknik del 1, 7,5 hp 
För godkänt moment ska den studerande kunna: 
Kunskap och förståelse 

• Beskriva råvaror och livsmedels ursprung, uppbyggnad och sammansättning 
• Beskriva faktorer som påverkar livsmedelskvalitet  
• Beskriva konserveringsmetoder som används för att producera och förvara livsmedel 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• Analysera och värdera råvaror, livsmedel och produkter utifrån hållbar utveckling 
samt livsmedelskvalitet   
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Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet 

Undervisningens upplägg 
Undervisningen består av föreläsningar och litteraturstudier med obligatoriska seminarier i 
muntlig eller skriftlig form. Obligatoriska laborationer som förekommer i samtliga moment, 
men i olika omfattning, följs upp av reflektioner och diskussioner. Grupparbeten och enskilda 
arbeten redovisas på varierande sätt; muntligt, skriftligt och med hjälp av digitala verktyg. 
Demonstrationer och framförande kan spelas in och analyseras. Didaktiska diskussioner kring 
innehåll och metoder förekommer kontinuerligt i de olika momenten. Problembaserat lärande 
och fallbeskrivningar ingår i undervisningen. 
Vissa moment läses parallellt och den inbördes ordningen kan ändras.  
 
  

Examination 
Moment 1. HK – en introduktion, 7.5 hp 
Examination sker genom skriftliga och muntlig examinerande uppgifter som betygssätts med 
U, G eller VG. I momentet ingår även examinerande seminarier, enskilda eller i grupp. För 
dessa sätts betygen U eller G. 
 
Moment 2. Livet i hem och familj, 7,5 hp 
Examination sker genom skriftliga och muntliga examinerande uppgifter som betygssätts med 
U, G eller VG. I momentet ingår också examinerande laborationer, seminarier och 
inlämningsuppgifter, enskilda eller i grupp. För dessa sätts betygen U eller G. 
 
Moment 3. Mat och hälsa, 7,5 hp 
Examination sker genom skriftliga och muntliga examinerande uppgifter samt 
individuell tentamen som betygssätts med U, G eller VG. I momentet ingår även 
examinerande laborationer, seminarier, enskilda eller i grupp. För dessa sätts betygen U eller 
G. 
  
Moment 4. Livsmedelsvetenskap och matlagningsteknik, del 1, 7,5 hp.  
Examination sker genom skriftliga och muntliga examinerande uppgifter samt 
individuell tentamen som betygssätts med U, G eller VG. I momentet ingår även 
examinerande seminarier, enskilda eller i grupp. För dessa sätts betygen U eller G. 
 
 
Examinerande uppgifter sker löpande under kursen och bedöms medVäl godkänd, Godkänd 
eller Underkänd. För betyget Väl godkänd läggs i bedömningen särskild vikt vid den 
studerandes förmåga att föra samman olika innehållsliga delar till ett för lärarprofessionens 
relevant helhetsperspektiv. Välgrundade tolkningar och kritisk analys är centrala. För att bli 
godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända där betyget utgörs av 
examinators samlade bedömning av den studerandes examinerande resultat. 
För att erhålla betyget väl godkänt på hel kurs ska minst två moment utgöra betyget väl 
godkänd. 

Kommenterad [MO3]: Vad menas med ett seminarium i 
skriftlig form? 

Borttaget: dess 

Borttaget: . Studentens prestationer bedöms i en tregradig 
betygsskala, 

Kommenterad [MO4]: Vad krävs för godkänt? 

Kommenterad [MO5]: Denna mening är svår att förstå 
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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 en 
annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion 
till det missade obligatoriska momentet. 
  
Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt 
minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två 
underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. 
Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens 
förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej 
genomgå förnyat prov. 
 
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. 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. 
 
  
  

Kommenterad [MO6]: Föreskrifter vid övergångar 
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. 
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Mall till hanteringsordning 
Lärarhögskolan 
Dnr FS 1.1-522-16 

 

2018-01-22 
Sid 1 (3)  

    

 

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) Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras. 
2) Ange om kursen ersätter annan kurs. 
3) Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras. 
4) Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i utbildningen. 
5) Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de förväntade studieresultaten (FSR) som finns upprättade. 
6) 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 

 

2018-01-22 
Sid 2 (3)  

    

 
 

Kurskod Kursbenämning Motiv Fr o m 
termin N / R 

Befintlig 
kurskod 

6KN009 

Hem- och konsumentkunskap A, 30 hp Vi håller på med en översyn över samtliga 90 hp i HK. Den nya 
HK A är mer anpassad efter LGR 11. Ett moment från HK B har 
flyttats till HK A och delvis omarbetats. Vi anser att detta moment 
måste komma in tidigare i utbildningen. Kursen har på det sättet 
fått en större tyngdpunkt på hållbar utveckling, något som också 
lyfts i det centrala innehållet i HK-kursplanen.  

Introduktionsmoment har utökats för att ännu mer lyfta den 
forskning som bedrivs inom HK-området samt introduktion till 
akademiskt skrivande. 

Kursen är den första kursen som studenter som ska läsa HK läser 

VT 19 N 

 

Förslag på 
klassificering till 
utbildningsområde 
 

Hänvisning till motsvarande 
kursplan/kurskod 

 

6KN009 

Motivering till förslag på klassificering 
 

Kursen är i grunden väldigt snarlik den tidigare kursen. Tre moment innehåller 
laborationer i kök  
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2018-01-22 
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6BI022 Naturens mångfald för naturkunskapslärare 15.0 hp 
6BI022 Diversity of nature for natural science teachers 15.0 credits  

 

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska 
Betygsskala* För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G 

Godkänd, U Underkänd 
Utbildningsområde* 100% UTBILDNINGSOMRÅDE EJ BESLUTAT  

Utbildningsnivå* Grundnivå 
SCB-ämnesrubrik* Biologi 

Huvudområden och successiv 
fördjupning 

Biologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er 
på grundnivå eller mindre än två års sammanlagda 

studier som förkunskapskrav (G1F)  
Inrättad* 2018-06-18 

Inrättad av* Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 
Reviderad* 

 

Reviderad av* 
 

Kursplan giltig från* 2018, vecka 35  
Ansvarig enhet* Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap 

Medverkande enheter 
 

Kursens koppling till program Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap, 
180 hp  

Behörighet* 
Univ: Ekologi A, 15 hp. 

Noteringar 
Text saknas 

Mål 
Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd kunna: 

1. Identifiera karaktäristiska arter växter och insekter i olika naturtyper i norra 
Sverige 

2. beskriva och karaktärisera några viktiga nordliga naturtyper, 
3. beskriva och förklara grundläggande processer som jordytan har påverkats av 

under glacial och postglacial tid samt vilka landformer och jordarter som har 
skapats, 

4. beskriva och förklara de i Sverige vanligast förkommande jordarternas 
bildningsätt, utbredning och egenskaper samt hur de nyttjas för olika typer av 

markanvändning, 
5. beskriva de viktigaste ekologiska kretsloppen 

6. diskutera begreppet hållbar samhällsutveckling, samt ge exempel på olika 
former för skydd av natur och hållbart nyttjande av ekosystem. 

7. söka, värdera och kritiskt granska aktuella debatter inom miljöområdet, 
8. planera, genomföra och redovisa en enklare fältkartering av jordarter 

(examineras genom laboration, övning eller liknande), 
9. utföra och tolka grundläggande geovetenskapliga, floristiska, faunistiska och 

ekologiska undersökningar (examineras genom laboration, övning eller 
liknande), 

10. inhämta, bearbeta och redovisa geovetenskaplig, floristisk, faunistisk och 
ekologisk information både muntligt och skriftligt (examineras genom 

laboration, övning eller liknande), 
11. visa kännedom om viktiga biologiska och geovetenskapliga tillämpningar och 

metoder (examineras genom laboration, övning eller liknande). 
Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna: 

Kommenterad [MO1]: Antagen och utlagd på 
kursplanesök 

Kommenterad [MO2]: 2018-08-27 
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1. Tillämpa kunskaper om jordarters bildningssätt för att beskriva och förklara vad 
som karaktäriserar jordtäckets uppbyggnad och utbredning inom en region eller 

landskapstyp i Sverige. 
2. Uppvisa en analytisk förmåga i lösandet av uppgifter inom kursens områden 

 
  
  

Innehåll 
 
 

Kursen integrerar ämnena biologi och geovetenskap. Inom biologin introduceras 
kretslopp, klassificeringen av naturtyper samt bestämningen av arter som förekommer 
i norra Sverige. Vidare studeras geovetenskapliga processer och de former och material 

dessa processer bildar. På kursen diskuteras hur antropogen påverkan har 
konsekvenser för geovetenskapliga processer och därmed i förlängningen för lokala 
ekosystem. Kunskaperna från de teoretiska inslagen under momenten kommer att 

befästas och exemplifieras under exkursioner, övningar och laborationer. Kursen ger 
genom de praktiska momenten kännedom om biologiska och geovetenskapliga metoder 

och tekniker för vidare studier. 
  

Kursen delas in i följande moment: 
Moment 1. Naturtyper och mångfald 3,5 högskolepoäng. 

Under momentet ges en introduktion till naturtypsklassificering, floristik, 
insektsfaunistik och kärlväxtinventeringar. I detta ingår en introduktion till marklära, 

lokalklimat, kärlväxtfamiljer, insekternas biologi, klassificering och beskrivande 
morfologi. I momentet ingår fältstudier då studenten tränas i att karakterisera 

naturtyper och känna igen arter som förekommer i norra Sverige. Tonvikten ligger på 
identifiering och inlärning av kärlväxtarter, vanligt förekommande mossor, svampar och 

lavar samt insektsgrupper. Användning av bestämningslitteratur av olika slag tränas. 
  

Moment 2. Geovetenskap 7,5 högskolepoäng. Under detta moment behandlas glaciala, 
marina, eoliska och fluviala processer samt de former och material dessa processer 

bildar. Fokus ligger på de i Sverige vanligast förekommande jordarterna och 
terrängformerna. Dessutom behandlas täktlagstiftning och miljöproblem vid 

täktverksamhet. Stor vikt läggs vid att förstå sambandet mellan processer, material 
och former. 

  
Moment 3. Biologisk mångfald och hållbar utveckling 4 högskolepoäng.  

 
Under momentet ges en introduktion till biologisk mångfald och ekologiska kretslopp. 

Människans påverkan på olika ekosystem diskuteras och i samband med detta 
behandlas naturvård, klimatförändringar och hållbar samhällsutveckling. Under 

momentet ingår en individuell fördjupningsuppgift med fokus på klimatdebatten. 
  
  

Undervisning 
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, projektarbeten, seminarier, 

laborationer, exkursioner och övningar. Projektarbeten, laborationer, seminarier, 
exkursioner och övningar är obligatoriska. 

Examination 
Examinationen sker dels genom skriftliga tentamina, dels genom muntlig och skriftlig 
redovisning av projektarbeten och laborationsmoment. På en skriftlig tentamen sätts 

något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På 
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projektarbetes- och laborationsmoment ges endast betygen underkänd (U) eller 
godkänd (G), dvs på moment 1 ges betyget U eller G, på moment 2 och 3 ges betygen 
U, G eller VG. För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. 

För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är 
uppfyllda. På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl 
godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska 

moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av 
resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment 

är godkända. 
 

Studerande, som underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. 
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 ekologi, miljö och geovetenskap. Den som godkänts i prov får ej 

undergå förnyat prov för högre betyg. 
 

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. 

Föreskrifter vid övergångar 
Text saknas 

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 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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Mall till hanteringsordning 
Lärarhögskolan 
Dnr FS 1.1-522-16 

 

2018-01-22 
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) Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras. 
2) Ange om kursen ersätter annan kurs. 
3) Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras. 
4) Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i utbildningen. 
5) Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de förväntade studieresultaten (FSR) som finns upprättade. 
6) 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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Lärarhögskolan 
Dnr FS 1.1-522-16 

 

2018-01-22 
Sid 2 (2)  

    

 
 

Kurskod Kursbenämning Motiv Fr o m 
termin N / R 

6BI022 Naturens mångfald för 
naturkunskapslärare 

Kursen inrättas som en kurs i ämnet för naturkunskapslärare, 
program LYAGY och LYAGR. Vi examinerar alla FSR explicit, 
se under examination i kursplanen. 

HT18 N 

 

Förslag på 
klassificering till 
utbildningsområde 

Hänvisning till motsvarande 
kursplan/kurskod Motivering till förslag på klassificering 

Naturvetenskap 
och teknik 

5BI184 Kursen är till stora delar gemensam med 5BI184 för att möjliggöra samläsning men 
den har andra förkunskapskrav. Ett moment skiljer mellan kurserna genom att 
lärarstudenterna redan har läst ekologi A. Tidigare har studenterna läst 5BI184, men 
med en ”inofficiell del” som bara lärarstudenterna läste istället för den dl de redan 
läst på Ekologi A. 
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2018-07-03 11)39Naturens mångfald för naturkunskapslärare - Kursplan - Sökfunktioner - Umeå universitet

Sida 1 av 3http://www.umu.se/sok/sok-kursplan/kursplan?print=true&code=24914&searchType=&query=&matchType=

Naturens mångfald för naturkunskapslärare,
15.0 hp
Diversity of nature for natural science teachers, 15.0 Credits

Högskolepoäng: 15.0 hp
Kurskod: 6BI022
Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Datum för fastställande: 2018-06-18
Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
Giltig från: 2018-08-27
Giltig till: Tillsvidare
Nivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Biologi: 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

Kursen integrerar ämnena biologi och geovetenskap. Inom biologin introduceras kretslopp,
klassificeringen av naturtyper samt bestämningen av arter som förekommer i norra Sverige.
Vidare studeras geovetenskapliga processer och de former och material dessa processer bildar.
På kursen diskuteras hur antropogen påverkan har konsekvenser för geovetenskapliga processer
och därmed i förlängningen för lokala ekosystem. Kunskaperna från de teoretiska inslagen under
momenten kommer att befästas och exemplifieras under exkursioner, övningar och laborationer.
Kursen ger genom de praktiska momenten kännedom om biologiska och geovetenskapliga
metoder och tekniker för vidare studier.
 
Kursen delas in i följande moment:
Moment 1. Naturtyper och mångfald 3,5 högskolepoäng.
Under momentet ges en introduktion till naturtypsklassificering, floristik, insektsfaunistik och
kärlväxtinventeringar. I detta ingår en introduktion till marklära, lokalklimat, kärlväxtfamiljer,
insekternas biologi, klassificering och beskrivande morfologi. I momentet ingår fältstudier då
studenten tränas i att karakterisera naturtyper och känna igen arter som förekommer i norra
Sverige. Tonvikten ligger på identifiering och inlärning av kärlväxtarter, vanligt förekommande
mossor, svampar och lavar samt insektsgrupper. Användning av bestämningslitteratur av olika
slag tränas.
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Moment 2. Geovetenskap 7,5 högskolepoäng. Under detta moment behandlas glaciala, marina,
eoliska och fluviala processer samt de former och material dessa processer bildar. Fokus ligger
på de i Sverige vanligast förekommande jordarterna och terrängformerna. Dessutom behandlas
täktlagstiftning och miljöproblem vid täktverksamhet. Stor vikt läggs vid att förstå sambandet
mellan processer, material och former.
 
Moment 3. Biologisk mångfald och hållbar utveckling 4 högskolepoäng. 

Under momentet ges en introduktion till biologisk mångfald och ekologiska kretslopp.
Människans påverkan på olika ekosystem diskuteras och i samband med detta behandlas
naturvård, klimatförändringar och hållbar samhällsutveckling. Under momentet ingår en
individuell fördjupningsuppgift med fokus på klimatdebatten.
 
 

Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd kunna:

1. Identifiera karaktäristiska arter växter och insekter i olika naturtyper i norra Sverige
2. beskriva och karaktärisera några viktiga nordliga naturtyper,
3. beskriva och förklara grundläggande processer som jordytan har påverkats av under glacial och postglacial

tid samt vilka landformer och jordarter som har skapats,
4. beskriva och förklara de i Sverige vanligast förkommande jordarternas bildningsätt, utbredning och

egenskaper samt hur de nyttjas för olika typer av markanvändning,
5. beskriva de viktigaste ekologiska kretsloppen
6. diskutera begreppet hållbar samhällsutveckling, samt ge exempel på olika former för skydd av natur och

hållbart nyttjande av ekosystem.
7. söka, värdera och kritiskt granska aktuella debatter inom miljöområdet,
8. planera, genomföra och redovisa en enklare fältkartering av jordarter (examineras genom laboration, övning

eller liknande),
9. utföra och tolka grundläggande geovetenskapliga, floristiska, faunistiska och ekologiska undersökningar

(examineras genom laboration, övning eller liknande),
10. inhämta, bearbeta och redovisa geovetenskaplig, floristisk, faunistisk och ekologisk information både

muntligt och skriftligt (examineras genom laboration, övning eller liknande),
11. visa kännedom om viktiga biologiska och geovetenskapliga tillämpningar och metoder (examineras genom

laboration, övning eller liknande).
Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna:
1. Tillämpa kunskaper om jordarters bildningssätt för att beskriva och förklara vad som karaktäriserar

jordtäckets uppbyggnad och utbredning inom en region eller landskapstyp i Sverige.
2. Uppvisa en analytisk förmåga i lösandet av uppgifter inom kursens områden

 
 

Behörighetskrav
Univ: Ekologi A, 15 hp.

Undervisningens upplägg
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, projektarbeten, seminarier, laborationer,
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exkursioner och övningar. Projektarbeten, laborationer, seminarier, exkursioner och övningar är
obligatoriska.

Examination
Examinationen sker dels genom skriftliga tentamina, dels genom muntlig och skriftlig
redovisning av projektarbeten och laborationsmoment. På en skriftlig tentamen sätts något av
betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På projektarbetes- och
laborationsmoment ges endast betygen underkänd (U) eller godkänd (G), dvs på moment 1 ges
betyget U eller G, på moment 2 och 3 ges betygen U, G eller VG. För betyget godkänd krävs att
alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR
för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. På hela kursen ges något av betygen underkänd (U),
godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och
obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av
resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är
godkända.

Studerande, som underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. 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 ekologi, miljö och
geovetenskap. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

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
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.
 

Litteratur
Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell
institution.

| Umeå universitet | Postadress: 901 87 Umeå | Tel: 090-786 50 00 |
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6BI023 Artkunskap och systematik för biologilärare 15.0 hp 
6BI023 Species Identification and Systematics for biology teachers 15.0 credits  

 

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska 
Betygsskala* För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G 

Godkänd, U Underkänd 
Utbildningsområde* 100% UTBILDNINGSOMRÅDE EJ BESLUTAT  

Utbildningsnivå* Grundnivå 
SCB-ämnesrubrik* Biologi 

Huvudområden och successiv 
fördjupning 

Biologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er 
på grundnivå eller mindre än två års sammanlagda 

studier som förkunskapskrav (G1F)  
Inrättad* 2018-06-18 

Inrättad av* Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 
Reviderad* 

 

Reviderad av* 
 

Kursplan giltig från* 2018, vecka 30  
Ansvarig enhet* Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap 

Medverkande enheter 
 

Kursens koppling till program 
 

Behörighet* 
30 hp biologi, varav 15 hp ekologi eller motsvarande kunskaper 

Noteringar 
Text saknas 

Mål 
Efter avslutad kurs ska studenterna kunna: 

  
Moment 1 

1. identifiera de i norra Sverige vanligast förekommande växtarterna samt några 
vanliga mossor och lavar genom att använda bestämningslitteratur 

2. redogöra och kunna tillämpa några vanliga metoder för kvantitativ skattning av 
växt- och svamppopulationer 

  
Moment 2 

3. identifiera de i norra Sverige vanligast förekommande ordningarna, familjerna, 
släktena och vissa arter av ryggradslösa djur genom att använda bestämningslitteratur. 

4. redogöra och kunna tillämpa några vanliga metoder för kvantitativ skattning av 
populationer hos ryggradslösa djur 

  
Moment 3 

5. tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt vid planering och analys av data insamlade i 
fält. 

6. skriva en vetenskaplig rapport och muntligt redovisa denna, samt opponera på 
andras vetenskapliga rapporter. 

  
Moment 4 

7. redogöra för och diskutera hur evolutionära skillnader mellan organismgrupper 
uppstod under vår planets historia,. 

8. förklara och kunna tillämpa den grundläggande logiken i rekonstruktion av 
systematisk släktskap eller fylogeni. 

9. tillämpa reglerna för vetenskaplig namngivning och klassificering av taxa inom 

Kommenterad [MO1]: Kursen antagen och ligger ute på 
kursplanesök 

Kommenterad [MO2]: 2018-07-23 

Kommenterad [MO3]: Skriv istället förväntade 
studieresultat 
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botanik och zoologi. 
10. redogöra för prokaryota och eukaryota cellers uppkomst och utveckling samt 

översiktligt beskriva de encelliga organismernas mångfald. 
11. karakterisera och identifiera de flercelliga eukaryoternas huvudgrupper med tonvikt 

på landväxter, svampar och djur samt göra evolutionära jämförelser. 
 

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna:  
  

Moment 1 och 2 
1.Med god säkerhet i dentifiera arter i de behandlade organismgrupperna. 

Moment 4 
2. tillämpa kursens innehåll på nya frågeställningar 

3. uppvisa en analytisk förmåga i lösandet av uppgifter inom momentets områden 
 
 
 
  

Innehåll 
Kursen är uppdelad i två huvudinriktningar. Den första huvudinriktningen fokuserar på 

artkännedom, och praktiska metoder för inventering, av akvatiska och terrestra 
organismgrupper. En biologisk inventering av någon organismgrupp genomförs i fält. 
Här praktiseras given teori, artkunskap samt muntlig och/eller skriftlig redovisning av 

en biologisk inventering. 
Den andra huvudinriktningen fokuserar på systematik, fylogeni och livets utveckling, 

samt organismvärldens släktskapsförhållanden och grunderna inom fylogenetisk analys. 
Regler för klassificering och namngivning av taxa behandlas. Huvuddragen i 

eukaryoternas evolution och grunderna för systematikens teoribildning behandlas och 
tillämpas på framför allt landväxter, svampar och djur. Kunskaperna från de teoretiska 
inslagen kommer att befästas och exemplifieras genom, laborationer, exkursioner och 

fältprojekt.  
  

Kursen indelas i följande moment: 
  

Moment 1 Floristik 2 hp 
  

Under momentet studeras de vanligaste svenska kärlväxtfamiljerna samt vanliga arter 
och släkten av svampar, mossor och lavar som förekommer i norra 

Sverige. Identifiering av arter med hjälp av flora tränas. Metoder för insamling, 
preparering och dokumentation av botaniskt material behandlas under momentet.  

  
Moment 2 Faunistik inom ryggradslösa djur 2 hp 

  
Under momentet studeras de vanligaste ordningarna av svenska ryggradslösa djur. 

Identifiering av ordningar – familjer – släkten och arter tränas med hjälp av 
bestämningsnycklar. Metoder för insamling, preparering och dokumentation av 

zoologiskt material behandlas under momentet.  
  

Moment 3 Kvantifieringsprojekt 3,5 hp 
  

Momentet består av ett projektarbete som utförs i grupp. Syftet är att tillämpa 
inventeringsmetoder genom att kvantifiera och jämföra organismers täthet, biomassa, 
eller artantal mellan olika miljöer. Under projektet tränas planering, genomförande och 
redovisning av en fältundersökning. I kvantifieringsprojektet skall följande inslag ingå: 

målformulering, urvalsförfarande, provtagningsuppläggning, datalagring, statistisk 
behandling av insamlade fältdata samt resultatutvärdering. Redovisning av 

projektarbetet sker genom en skriftlig rappor i vetenskaplig form som presenteras 
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muntligt vid ett seminarium med opponentsystem. Det praktiska arbetet sker i mindre 
grupper i anknytning till exkursioner.  

  
Moment 4 Fylogeni och systematik 7,5 hp 

  
Momentet behandlar den biologiska systematikens grunder, d.v.s. taxonomi, fylogeni, 
klassificering och nomenklatur, vilka tillämpas på de eukaryota organismerna, framför 

allt landväxter, svampar och djur. Bakterier, encelliga eukaryoter, alger och 
protistsvampar studeras mer övergripande. Momentet behandlar hur skillnader som 

används vid klassificering av olika organismgrupper uppstod, främst genom 
evolutionära processer, under historien av livet på jorden (paleontologi) och hur dessa 
skillnader återspeglas under utvecklingsprocessen (embryologi, ontogeni). Momentet 
behandlar även metoder för att härleda släktskap mellan organismgrupper i trädform 

(fylogeni). Morfologiska och anatomiska studier av representanter för 
organismgrupperna bedrivs i laboratorier. Mikroskopering och författande av 

laborationsrapport övas. 
  

Undervisning 
Undervisningen omfattar föreläsningar, fältdemonstrationer, laborationer, 

övningsuppgifter, samt ett projekt som utförs i grupp. Fält- och labbdemonstrationer, 
övningsuppgifter, laborationer, seminarier och projekt är obligatoriska. Dessa moment 

lär ut metoder och arbetssätt som senare är nödvändiga i arbetslivet. 
Fältdemonstrationer och övningar sker i stor utsträckning i anknytning till exkursioner 

  

Examination 
Kursens första, andra och fjärde moment består av teori och praktiska övningar. För att 

få godkänt på dessa moment krävs att övningarna som markerats som 
inlämningsuppgifter lämnats in och blivit godkända. Teorin examineras genom skriftlig 

tentamen. För moment 1, 2 och 4 är betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl 
godkänd (VG).  Kursens tredje moment, kvantifieringsprojektet, examineras genom 

bedömning av den skriftliga rapporten och den muntliga redovisningen samt förmågan 
att genomföra en opposition på ett vedertaget sätt. Betygsskalan för moment 3 är 
Underkänd (U) och Godkänd (G). Betyget för helkurs utgör en sammanfattande 

bedömning av resultaten för moment 1-4 och sätts först när alla obligatoriska moment 
är genomförda. För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är 
uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl 

Godkänd är uppfyllda. Studerande som underkänts, har rätt att undergå förnyat prov 
för att få godkänt betyg. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för 

högre betyg. 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 ekologi, miljö och geovetenskap. 

 
 

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. 
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Föreskrifter vid övergångar 
Text saknas 

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 från det att tidigare kursplan upphört att gälla. 
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Mall till hanteringsordning 
Lärarhögskolan 
Dnr FS 1.1-522-16 

 

2018-01-22 
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) Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras. 
2) Ange om kursen ersätter annan kurs. 
3) Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras. 
4) Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i utbildningen. 
5) Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de förväntade studieresultaten (FSR) som finns upprättade. 
6) 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 

 

2018-01-22 
Sid 2 (2)  

    

 
 

Kurskod Kursbenämning Motiv Fr o m 
termin N / R 

6BI023 Artkunskap och systematik för 
biologilärare 

Kursen inrättas som en kurs i ämnet för biologilärare, program 
LYAGY och LYAGR. Vi examinerar alla FSR explicit, se under 
examination i kursplanen. 

HT18 N 

 

Förslag på 
klassificering till 
utbildningsområde 

Hänvisning till motsvarande 
kursplan/kurskod Motivering till förslag på klassificering 

Naturvetenskap 
och teknik 

5BI202 Kursen är nästan identisk med 5BI202 för att möjliggöra samläsning men den har 
andra förkunskapskrav. Några mindre förändringar är gjorda för att ge 
lärarstudenterna ett mer läraranpassat innehåll. 
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Artkunskap och systematik för biologilärare,
15.0 hp
Species Identification and Systematics for biology teachers, 15.0 Credits

Högskolepoäng: 15.0 hp
Kurskod: 6BI023
Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Datum för fastställande: 2018-06-18
Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
Giltig från: 2018-07-23
Giltig till: Tillsvidare
Nivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Biologi: 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
Kursen är uppdelad i två huvudinriktningar. Den första huvudinriktningen fokuserar på
artkännedom, och praktiska metoder för inventering, av akvatiska och terrestra
organismgrupper. En biologisk inventering av någon organismgrupp genomförs i fält. Här
praktiseras given teori, artkunskap samt muntlig och/eller skriftlig redovisning av en biologisk
inventering.
Den andra huvudinriktningen fokuserar på systematik, fylogeni och livets utveckling, samt
organismvärldens släktskapsförhållanden och grunderna inom fylogenetisk analys. Regler för
klassificering och namngivning av taxa behandlas. Huvuddragen i eukaryoternas evolution och
grunderna för systematikens teoribildning behandlas och tillämpas på framför allt landväxter,
svampar och djur. Kunskaperna från de teoretiska inslagen kommer att befästas och
exemplifieras genom, laborationer, exkursioner och fältprojekt. 
 
Kursen indelas i följande moment:
 
Moment 1 Floristik 2 hp
 
Under momentet studeras de vanligaste svenska kärlväxtfamiljerna samt vanliga arter och
släkten av svampar, mossor och lavar som förekommer i norra Sverige. Identifiering av arter
med hjälp av flora tränas. Metoder för insamling, preparering och dokumentation av botaniskt
material behandlas under momentet. 
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Moment 2 Faunistik inom ryggradslösa djur 2 hp
 
Under momentet studeras de vanligaste ordningarna av svenska ryggradslösa djur. Identifiering
av ordningar – familjer – släkten och arter tränas med hjälp av bestämningsnycklar. Metoder för
insamling, preparering och dokumentation av zoologiskt material behandlas under momentet. 
 
Moment 3 Kvantifieringsprojekt 3,5 hp
 
Momentet består av ett projektarbete som utförs i grupp. Syftet är att tillämpa
inventeringsmetoder genom att kvantifiera och jämföra organismers täthet, biomassa, eller
artantal mellan olika miljöer. Under projektet tränas planering, genomförande och redovisning
av en fältundersökning. I kvantifieringsprojektet skall följande inslag ingå: målformulering,
urvalsförfarande, provtagningsuppläggning, datalagring, statistisk behandling av insamlade
fältdata samt resultatutvärdering. Redovisning av projektarbetet sker genom en skriftlig rappor i
vetenskaplig form som presenteras muntligt vid ett seminarium med opponentsystem. Det
praktiska arbetet sker i mindre grupper i anknytning till exkursioner. 
 
Moment 4 Fylogeni och systematik 7,5 hp
 
Momentet behandlar den biologiska systematikens grunder, d.v.s. taxonomi, fylogeni,
klassificering och nomenklatur, vilka tillämpas på de eukaryota organismerna, framför allt
landväxter, svampar och djur. Bakterier, encelliga eukaryoter, alger och protistsvampar studeras
mer övergripande. Momentet behandlar hur skillnader som används vid klassificering av olika
organismgrupper uppstod, främst genom evolutionära processer, under historien av livet på
jorden (paleontologi) och hur dessa skillnader återspeglas under utvecklingsprocessen
(embryologi, ontogeni). Momentet behandlar även metoder för att härleda släktskap mellan
organismgrupper i trädform (fylogeni). Morfologiska och anatomiska studier av representanter
för organismgrupperna bedrivs i laboratorier. Mikroskopering och författande av
laborationsrapport övas.
 

Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
 
Moment 1
1. identifiera de i norra Sverige vanligast förekommande växtarterna samt några vanliga mossor
och lavar genom att använda bestämningslitteratur
2. redogöra och kunna tillämpa några vanliga metoder för kvantitativ skattning av växt- och
svamppopulationer
 
Moment 2
3. identifiera de i norra Sverige vanligast förekommande ordningarna, familjerna, släktena och
vissa arter av ryggradslösa djur genom att använda bestämningslitteratur.
4. redogöra och kunna tillämpa några vanliga metoder för kvantitativ skattning av populationer
hos ryggradslösa djur
 
Moment 3
5. tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt vid planering och analys av data insamlade i fält.
6. skriva en vetenskaplig rapport och muntligt redovisa denna, samt opponera på andras
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vetenskapliga rapporter.
 
Moment 4
7. redogöra för och diskutera hur evolutionära skillnader mellan organismgrupper uppstod
under vår planets historia,.
8. förklara och kunna tillämpa den grundläggande logiken i rekonstruktion av systematisk
släktskap eller fylogeni.
9. tillämpa reglerna för vetenskaplig namngivning och klassificering av taxa inom botanik och
zoologi.
10. redogöra för prokaryota och eukaryota cellers uppkomst och utveckling samt översiktligt
beskriva de encelliga organismernas mångfald.
11. karakterisera och identifiera de flercelliga eukaryoternas huvudgrupper med tonvikt på
landväxter, svampar och djur samt göra evolutionära jämförelser.

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna: 
 
Moment 1 och 2
1.Med god säkerhet i dentifiera arter i de behandlade organismgrupperna.
Moment 4
2. tillämpa kursens innehåll på nya frågeställningar
3. uppvisa en analytisk förmåga i lösandet av uppgifter inom momentets områden

 

Behörighetskrav
30 hp biologi, varav 15 hp ekologi eller motsvarande kunskaper

Undervisningens upplägg
Undervisningen omfattar föreläsningar, fältdemonstrationer, laborationer, övningsuppgifter,
samt ett projekt som utförs i grupp. Fält- och labbdemonstrationer, övningsuppgifter,
laborationer, seminarier och projekt är obligatoriska. Dessa moment lär ut metoder och
arbetssätt som senare är nödvändiga i arbetslivet. Fältdemonstrationer och övningar sker i stor
utsträckning i anknytning till exkursioner
 

Examination
Kursens första, andra och fjärde moment består av teori och praktiska övningar. För att få
godkänt på dessa moment krävs att övningarna som markerats som inlämningsuppgifter
lämnats in och blivit godkända. Teorin examineras genom skriftlig tentamen. För moment 1, 2
och 4 är betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).  Kursens tredje
moment, kvantifieringsprojektet, examineras genom bedömning av den skriftliga rapporten och
den muntliga redovisningen samt förmågan att genomföra en opposition på ett vedertaget sätt.
Betygsskalan för moment 3 är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betyget för helkurs utgör en
sammanfattande bedömning av resultaten för moment 1-4 och sätts först när alla obligatoriska
moment är genomförda. För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är
uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är
uppfyllda. Studerande som underkänts, har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt
betyg. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. En student som
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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 ekologi, miljö och geovetenskap.

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
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.
 

Litteratur
Giltig från: 2018 vecka 30

Campbell Neil A.. 
Biology : A Global Approach. 
10. ed. : Boston, Mass. : Pearson : 2015. : 1351 p.. : 
ISBN: 1292008652 
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album 

Svensk flora : fanerogamer och kärlkryptogamer 
Krok Th. O. B. N., Almquist Sigfrid, Jonsell Lena, Jonsell Bengt 
29. [uppdaterade] uppl. [sic] : Stockholm : Liber : 2013 : 586 s. : 
ISBN: 978-91-47-10059-0 (inb.) 
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album 

Insekter : en fälthandbok 
Douwes Per, Bellmann Heiko, Sandhall Åke 
Stockholm : Interpublishing : 1997 : 237, [3] s. : 
ISBN: 91-86448-36-6 (inb.) 
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album 
Läsanvisning: Den här boken lånas ut av institutionen då den inte finns att köpa 
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6GV000 Naturens mångfald (geografilärare) 7.5 hp 
6GV000 Diversity of Nature (Geography teachers) 7.5 credits  

 

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska 
Betygsskala* För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G 

Godkänd, U Underkänd 
Utbildningsområde* 100% UTBILDNINGSOMRÅDE EJ BESLUTAT  

Utbildningsnivå* Grundnivå 
SCB-ämnesrubrik* Geovetenskap och naturgeografi 

Huvudområden och successiv 
fördjupning 

Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har mindre 
än 60 hp kurs/er på grundnivå eller mindre än två 

års sammanlagda studier som förkunskapskrav 
(G1F)  

Inrättad* 2018-06-18 
Inrättad av* Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 
Reviderad* 

 

Reviderad av* 
 

Kursplan giltig från* 2018, vecka 35  
Ansvarig enhet* Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap 

Medverkande enheter 
 

Kursens koppling till program 
 

Behörighet* 
Processer i naturen, 6GV001, 7,5 hp 

Noteringar 
Text saknas 

Mål 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

1. Identifiera och beskriva de i Sverige vanligast förekommande jordarterna och 
terrängformerna, samt beskriva och förklara olika jordarters bildning, former och 

sammansättning med fokus på svenska förhållanden, 
2. känna till viktiga geovetenskapliga tillämpningar och metoder, 

3. utföra och tolka grundläggande geovetenskapliga analyser, 
4. inhämta, bearbeta och redovisa geovetenskaplig information både muntligt och 

skriftligt. 
 

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna: 
1. Tillämpa kunskaper om jordarters bildningssätt för att beskriva och förklara vad som 

karaktäriserar jordtäckets uppbyggnad och utbredning inom en region eller 
landskapstyp i Sverige. 

  

Innehåll 
Kursen behandlar glaciala, marina, eoliska och fluviala processer samt de former och 
material dessa processer bildar. Fokus ligger på de i Sverige vanligast förekommande 

jordarterna och terrängformerna. Dessutom behandlas täktlagstiftning och 
miljöproblem vid täktverksamhet. 

 
Kursen ger dessutom kännedom om geovetenskapliga metoder och tekniker för vidare 
geovetenskapliga studier. Stor vikt läggs vid att förstå sambandet mellan processer, 

material och former. Kunskaperna från kursens teoretiska moment kommer att 
befästas och exemplifieras under exkursioner, övningar och laborationer. 

Kommenterad [MO1]: Hur ska detta förstås? Kursplanen 
är  

Kommenterad [MO2]: Kursplanen har redan antagits, 
ligger ute på kursplanesök 

Kommenterad [MO3]: 2018-08-27 enligt utlagd kursplan 

Kommenterad [MO4]: Se utlagd kursplan, där används 
istället Förväntade resultat men delar inte in FSR i 3 
kategorier 

Kommenterad [MO5]: Flytta upp innehåll.  

Bilaga p 59 B



Undervisning 
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, projektarbeten, seminarier, 

laborationer, exkursioner och övningar. Projektarbeten, laborationer, seminarier, 
exkursioner och övningar är obligatoriska. 

Examination 
Examinationen sker dels genom skriftliga tentamina, dels genom muntlig och skriftlig 
redovisning av projektarbeten och laborationsmoment. På en skriftlig tentamen sätts 

något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På 
projektarbetes- och laborationsmomenten ges endast betygen underkänd (U) eller 

godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller 
väl godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är 
uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl 

Godkänd är uppfyllda.Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre 
betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment 
är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid 
examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. 

 
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. 

Föreskrifter vid övergångar 
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 
Text saknas 

 

Kommenterad [MO6]: Hur examineras t.ex exkursioner 
om studenten inte deltar? 

Kommenterad [MO7]: Rätt till omtentamen inom två 
månader. Står inte heller i utlagd kursplan 
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Mall till hanteringsordning 
Lärarhögskolan 
Dnr FS 1.1-522-16 

 

2018-01-22 
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) Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras. 
2) Ange om kursen ersätter annan kurs. 
3) Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras. 
4) Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i utbildningen. 
5) Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de förväntade studieresultaten (FSR) som finns upprättade. 
6) 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 

 

2018-01-22 
Sid 2 (2)  

    

 
 

Kurskod Kursbenämning Motiv Fr o m 
termin N / R 

6GV000 Naturens mångfald (geografilärare) Kursen inrättas som en kurs i ämnet för geografilärare, program 
LYAGY och LYAGR. Vi examinerar alla FSR explicit, se under 
examination i kursplanen. 

HT18 N 

 

Förslag på 
klassificering till 
utbildningsområde 

Hänvisning till motsvarande 
kursplan/kurskod Motivering till förslag på klassificering 

Naturvetenskap 
och teknik 

5GV036 Kursen är identisk med 5GV036 för att möjliggöra samläsning men  

den har andra förkunskapskrav 
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Naturens mångfald (geografilärare), 7.5 hp
Diversity of Nature (Geography teachers), 7.5 Credits

Högskolepoäng: 7.5 hp
Kurskod: 6GV000
Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Datum för fastställande: 2018-06-18
Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
Giltig från: 2018-08-27
Giltig till: Tillsvidare
Nivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Geovetenskap/Naturgeografi: 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
Kursen behandlar glaciala, marina, eoliska och fluviala processer samt de former och material
dessa processer bildar. Fokus ligger på de i Sverige vanligast förekommande jordarterna och
terrängformerna. Dessutom behandlas täktlagstiftning och miljöproblem vid täktverksamhet.

Kursen ger dessutom kännedom om geovetenskapliga metoder och tekniker för vidare
geovetenskapliga studier. Stor vikt läggs vid att förstå sambandet mellan processer, material och
former. Kunskaperna från kursens teoretiska moment kommer att befästas och exemplifieras
under exkursioner, övningar och laborationer.

Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. Identifiera och beskriva de i Sverige vanligast förekommande jordarterna och
terrängformerna, samt beskriva och förklara olika jordarters bildning, former och
sammansättning med fokus på svenska förhållanden,
2. känna till viktiga geovetenskapliga tillämpningar och metoder,
3. utföra och tolka grundläggande geovetenskapliga analyser,
4. inhämta, bearbeta och redovisa geovetenskaplig information både muntligt och skriftligt.

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna:
1. Tillämpa kunskaper om jordarters bildningssätt för att beskriva och förklara vad som
karaktäriserar jordtäckets uppbyggnad och utbredning inom en region eller landskapstyp i
Sverige.
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Behörighetskrav
Processer i naturen, 6GV001, 7,5 hp

Undervisningens upplägg
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, projektarbeten, seminarier, laborationer,
exkursioner och övningar. Projektarbeten, laborationer, seminarier, exkursioner och övningar är
obligatoriska.

Examination
Examinationen sker dels genom skriftliga tentamina, dels genom muntlig och skriftlig
redovisning av projektarbeten och laborationsmoment. På en skriftlig tentamen sätts något av
betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På projektarbetes- och
laborationsmomenten ges endast betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På hela kursen ges
något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För betyget godkänd krävs
att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla
FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda.Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov
för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment
är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid
examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

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

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.

Litteratur
Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell
institution.

| Umeå universitet | Postadress: 901 87 Umeå | Tel: 090-786 50 00 |
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6GV002 Klimatförändringar (geografilärare) 7.5 hp 
6GV002 Climate Change (Geography teachers) 7.5 credits  

 

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska 
Betygsskala* För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G 

Godkänd, U Underkänd 
Utbildningsområde* 100% UTBILDNINGSOMRÅDE EJ BESLUTAT  

Utbildningsnivå* Grundnivå 
SCB-ämnesrubrik* Geovetenskap och naturgeografi 

Huvudområden och successiv 
fördjupning 

Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har mindre 
än 60 hp kurs/er på grundnivå eller mindre än två 

års sammanlagda studier som förkunskapskrav 
(G1F)  

Inrättad* 2018-06-18 
Inrättad av* Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 
Reviderad* 

 

Reviderad av* 
 

Kursplan giltig från* 2018, vecka 35  
Ansvarig enhet* Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap 

Medverkande enheter 
 

Kursens koppling till program 
 

Behörighet* 
Processer i naturen 6GV001, 7,5 hp 

Noteringar 
Text saknas 

Mål 
Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd kunna: 

1 Beskriva och förklara grundläggande processer i atmosfären, samt meteorologiska 
och klimatologiska förhållanden från det globala till det lokala planet 

2 känna till viktiga geovetenskapliga tillämpningar och metoder 
3 utföra och tolka grundläggande geovetenskapliga analyser 

4 individuellt inhämta, bearbeta och redovisa geovetenskaplig information både 
muntligt och skriftligt. 

 
Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna: 

1 Tillämpa kunskaper om hur en potentiell ökning av växthusgaserna i atmosfären 
kommer att påverka vår omgivning. 

2 analysera bidraget av den naturliga och antropogena påverkan på klimatet 

Innehåll 
Kursen behandlar atmosfärens uppbyggnad samt grundläggande processer i 

atmosfären. Dessutom behandlas meteorologiska och klimatologiska förhållanden från 
det globala till det lokala planet samt orsaker till klimatvariationer. 

 
Kursen ger dessutom kännedom om geovetenskapliga metoder och tekniker för vidare 
geovetenskapliga studier. Stor vikt läggs vid att förstå sambandet mellan processer, 
material och former. En viktig del är att kunskaperna befästs och exemplifieras under 

exkursioner, övningar och laborationer. 

Undervisning 

Kommenterad [MO1]: Hur kan det komma sig? 
Kursplanen antagen och utlagd på kursplanesök 

Kommenterad [MO2]: Kursplanen antagen 

Kommenterad [MO3]: 2018-08-27 

Kommenterad [MO4]: Förväntade studieresultat? 
Kunskap och förståelse, Färdighet och 
förmåga,Värderingsförmåga och förhållningsätt? 

Kommenterad [MO5]: Flytta upp 
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Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, projektarbeten, seminarier, exkursioner 
och övningar. Projektarbeten, seminarier, exkursioner och övningar är obligatoriska. 

Examination 
Examinationen sker dels genom skriftlig tentamen, dels genom muntlig och skriftlig 

redovisning av projektarbeten och aktivt deltagande i övningar, seminarier och 
exkursioner. På övnings-, seminarie- och exkursionsdelarna ges endast betygen 

underkänd (U) eller godkänd (G). På tentamen samt på kursen som helhet ges något 
av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG).  För betyget godkänd 
krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs 

dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. Studerande som 
underkänts vid prov har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg (se 

universitetets regelsamling. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för 
högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska 
moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av 

resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment 
är godkända. 

 
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 ekologi, miljö och geovetenskap. 

 
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. 

Föreskrifter vid övergångar 
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 

Övriga föreskrifter 
Text saknas 

 

Kommenterad [MO6]: FSR = mål. Använd antingen det 
ena eller andra. Om FSR används skriv ut så att det står 
förväntade studieresultat 

Kommenterad [MO7]: Skriv hellre ut regeln än att 
hänvisa. Förnyat prov inom två månader 
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Mall till hanteringsordning 
Lärarhögskolan 
Dnr FS 1.1-522-16 

 

2018-01-22 
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) Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras. 
2) Ange om kursen ersätter annan kurs. 
3) Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras. 
4) Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i utbildningen. 
5) Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de förväntade studieresultaten (FSR) som finns upprättade. 
6) 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 

 

2018-01-22 
Sid 2 (2)  

    

 
 

Kurskod Kursbenämning Motiv Fr o m 
termin N / R 

6GV002 Klimatförändringar (geografilärare) Kursen inrättas som en kurs i ämnet för geografilärare, program 
LYAGY och LYAGR. Vi examinerar alla FSR explicit, se under 
examination i kursplanen. 

HT18 N 

 

Förslag på 
klassificering till 
utbildningsområde 

Hänvisning till motsvarande 
kursplan/kurskod Motivering till förslag på klassificering 

Naturvetenskap 
och teknik 

5GV086 Kursen är identisk med 5GV086 för att möjliggöra samläsning men  

den har andra förkunskapskrav 
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2018-07-03 11)44Klimatförändringar (geografilärare) - Kursplan - Sökfunktioner - Umeå universitet

Sida 1 av 2http://www.umu.se/sok/sok-kursplan/kursplan?print=true&code=24898&searchType=&query=&matchType=

Klimatförändringar (geografilärare), 7.5 hp
Climate Change (Geography teachers), 7.5 Credits

Högskolepoäng: 7.5 hp
Kurskod: 6GV002
Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Datum för fastställande: 2018-06-18
Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
Giltig från: 2018-08-27
Giltig till: Tillsvidare
Nivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Geovetenskap/Naturgeografi: 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
Kursen behandlar atmosfärens uppbyggnad samt grundläggande processer i atmosfären.
Dessutom behandlas meteorologiska och klimatologiska förhållanden från det globala till det
lokala planet samt orsaker till klimatvariationer.

Kursen ger dessutom kännedom om geovetenskapliga metoder och tekniker för vidare
geovetenskapliga studier. Stor vikt läggs vid att förstå sambandet mellan processer, material och
former. En viktig del är att kunskaperna befästs och exemplifieras under exkursioner, övningar
och laborationer.

Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd kunna:
1 Beskriva och förklara grundläggande processer i atmosfären, samt meteorologiska och
klimatologiska förhållanden från det globala till det lokala planet
2 känna till viktiga geovetenskapliga tillämpningar och metoder
3 utföra och tolka grundläggande geovetenskapliga analyser
4 individuellt inhämta, bearbeta och redovisa geovetenskaplig information både muntligt och
skriftligt.

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna:
1 Tillämpa kunskaper om hur en potentiell ökning av växthusgaserna i atmosfären kommer att
påverka vår omgivning.
2 analysera bidraget av den naturliga och antropogena påverkan på klimatet
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Sida 2 av 2http://www.umu.se/sok/sok-kursplan/kursplan?print=true&code=24898&searchType=&query=&matchType=

Behörighetskrav
Processer i naturen 6GV001, 7,5 hp

Undervisningens upplägg
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, projektarbeten, seminarier, exkursioner och
övningar. Projektarbeten, seminarier, exkursioner och övningar är obligatoriska.

Examination
Examinationen sker dels genom skriftlig tentamen, dels genom muntlig och skriftlig redovisning
av projektarbeten och aktivt deltagande i övningar, seminarier och exkursioner. På övnings-,
seminarie- och exkursionsdelarna ges endast betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På
tentamen samt på kursen som helhet ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl
godkänd (VG).  För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För
betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda.
Studerande som underkänts vid prov har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg
(se universitetets regelsamling. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre
betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är
godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid
examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

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 ekologi, miljö och
geovetenskap.

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

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

Litteratur
Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell
institution.

| Umeå universitet | Postadress: 901 87 Umeå | Tel: 090-786 50 00 |
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Kursplan
Arbetskopia
Uttagen: 2018-06-19

Introductory programming in C and Matlab

7.5 högskolepoäng

Kurskod: 6DV000
Kursplan giltig från: 2019, vecka 22
Ansvarig enhet: Institutionen för datavetenskap
SCB-ämnesrubrik: Datateknik
Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
(G1N)
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå

Behörighet

Matematik D.
Eller: Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9 med ett eller flera undantag)

Noteringar

Kursen ges för studenter som går på Ämneslärarprogrammet, studenter som har för avsikt att ta ut en lärarexamen eller
som fortbildning för verksamma lärare.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

kunna tolka och beskriva programflödet hos program, inklusive sådana som innehåller rekursiva funktioner (FSR 1)
visa kännedom om grundläggande algoritmer för sökning och sortering (FSR 2)

Färdighet och förmåga
omvandla givna enkla algoritmer till de aktuella programspråken (FSR 3)
förstå och använda sig av variabler, uttryck och kontrollstrukturer i ett högnivåspråk (FSR 4)
konstruera och använda funktioner för att skriva strukturerade program i C och Matlab/Octave (FSR 5)
konstruera rekursiva funktioner i C (FSR 6)
använda sig av grundläggande datatyper, arrayer och strängar samt känna till deras begränsningar (FSR 7)
visa att man förstår principerna för felsökning genom att kunna utföra felsökningar (FSR 8)
använda figurer och axlar för att presentera resultat i Matlab/Octave (FSR 8)

Innehåll

Kursen ges för studenter som går på Ämneslärarprogrammet, studenter som har för avsikt att ta ut en lärarexamen eller
som fortbildning för verksamma lärare. Övriga studenter hänvisas till att söka kursen 5DV157 (med samma namn som
denna) istället.

Kursen består av tre moment:
Moment 1, Programmeringsteori, 3 hp
Momentet behandlar grunderna i problemlösning med hjälp av datorprogram. Grundläggande begrepp så som algoritm,
iteration, implementation, kompilera etc definieras och beskrivs. I momentet ingår en introduktion till hur man stegvis
löser problem med hjälp av algoritmer. Vidare presenteras de mest grundläggande byggstenarna i ett
programmeringsspråk som gör att algoritmerna kan översättas till program. En introduktion till sökning och sortering ges

SELMA https://selma.its.uu.se/selma2-umu/selma2/AF0100/skrivut?sprak=sve...
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och kursen behandlar linjär och binär sökning, bubblesort samt mergesort. De olika koncepten exemplifieras med
programmeringsspråket C.

Moment 2, Färdighetsövning i programmering, 3 hp
Under momentet ges tillfälle att öva programmeringsteknisk färdighet genom praktik samt färdigheten att planera sin tid
för att lösa implementationsuppgifter inom givna tidsramar. Programmeringsspråket C används.

Moment 3, Praktisk tillämpning av programmering i Matlab, 1,5 hp
I detta moment ges en introduktion till Matlab samt färdighetsträning i att använda Matlab för att utföra enkla
beräkningar och plottar.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, arbete i datorlabb och diskussioner kring metodik och problemlösning i
mindre grupper. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Examinationen på Moment 1 (FSR 1-2, 4-7) består av en avslutande skriftlig tentamen och betyget på momentet är
något av följande: Underkänd (U), Godkänd (G) ellerVäl godkänd (VG).

Examinationen på Moment 2 (FSR 1-8) består av ett antal obligatoriska uppgifter (varierar beroende på
svårighetsgrad men är aldrig mer än 5). Betyget på Moment 2 är en sammanvägning av de ingående delarna och betyget
som ges är något av följande: Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Examinationen på Moment 3 (FSR 5, 8) består av 1-3 obligatoriska uppgifter (antal varierar beroende på
svårighetsgrad) som examineras digitalt, en av uppgifterna examineras också muntligt. På momentet ges något av
följande betyg: Underkänd (U) eller Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) ellerVäl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela
kursen krävs att alla moment är godkända. Det slutliga betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid
examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända, i normalfallet styr moment 1
betyget på kursen. Vid sammanvägningen av betyget kommer särskild hänsyn att tas till i vilken mån uppgifter lösts inom
givna tidsramar.

Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.

För studerande som inte godkänns vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare minst två provtillfällen. Av praktiska skäl
kan formen på examinationen avvika vid omprov, detta gäller framförallt examination i datorsal. 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
datavetenskap.

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

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter
bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap. Speciellt gäller att denna kurs inte kan
ingå i en examen tillsammans med en inledande kurs i programmeringsteknik i C.

Kurslitteratur

Litteraturlista giltig från: 2018, vecka 25

Bilting, Ulf; Skansholm, Jan

SELMA https://selma.its.uu.se/selma2-umu/selma2/AF0100/skrivut?sprak=sve...
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Vägen till C
4., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2011 - 269 s.
ISBN:978-91-44-07606-5  LIBRIS-ID:12283811 
URL:  http://www.studentlitteratur.se/2673
Obligatorisk

Referenslitteratur

Jönsson, Per
MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
3. [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2010 - 442 s.
ISBN:978-91-44-06926-5 (inb.)  LIBRIS-ID:11885806 

MathWorks Tutorials
URL:  http://www.mathworks.com/academia/student_center/tutorials/launchpad.html

SELMA https://selma.its.uu.se/selma2-umu/selma2/AF0100/skrivut?sprak=sve...
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Mall till hanteringsordning 
Lärarhögskolan 
Dnr FS 1.1-522-16 

 

2018-01-22 
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) Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras. 
2) Ange om kursen ersätter annan kurs. 
3) Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras. 
4) Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i utbildningen. 
5) Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de förväntade studieresultaten (FSR) som finns upprättade. 
6) 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 

 

2018-01-22 
Sid 2 (2)  

    

 
 

Kurskod Kursbenämning Motiv Fr o m 
termin N / R 

6DV000 Programmeringsteknik 
med C och Matlab 

1) Förfrågan har kommit om att ge kursen för ämneslärare, till att börja med 
matematik+fysik lärare med ev. fler målgrupper senare. 

2) Nej 
3) Ämneslärare, till att börja med matematik+fysik lärare med ev. fler 

målgrupper senare. 
4) I nuläget finns inga kurser direkt kopplade till datavetenskap eftersom detta 

är första kursen inom området. De kunskaper studenterna erhåller inom 
programmering kan användas i samtliga kurser inom matematik/fysik där 
man använder sig av Matlab. 

5) Framgår av examinationsdelen i kursplanen. 

Hösten 
2018 

N 

 

Förslag på 
klassificering till 
utbildningsområde 

Hänvisning till motsvarande 
kursplan/kurskod Motivering till förslag på klassificering 

Datavetenskap 5DV157 
Programmeringsteknik med C 
och Matlab 

Kursen är en nybörjarkurs i programmeringsteknik som samläses med motsvarande 
kurs för civilingenjörer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet. 5DV157 är klassad 
som Datavetenskap och då bör även 6DV000 vara det. 
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Att undervisa i Idrott och hälsa (VFU), 6 hp 

Teaching in Physical Education, 6 Credits 

Högskolepoäng: 6 hp 
Kurskod: 6ID306 
Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen 
Datum för fastställande: 2018-xx-xx 
Beslutad av: Pedagogiska institutionen  
Giltig från: 2018-xx-xx 
Giltig till: Tillsvidare 
Nivå: Grundnivå 
Huvudområden och successiv fördjupning: 
Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå eller minst två års 
sammanlagda studier som förkunskapskrav  
Betygsgrader: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd 

 
Innehåll 
Kursens fokus är undervisning och lärande i Idrott och hälsa. Under kursens gång förväntas studenten 
tillsammans med handledaren, utifrån skolans styrdokument och de kunskaper som förvärvats under 
tidigare studier, planera, genomföra, utvärdera och dokumentera undervisning i Idrott och Hälsa. 
Kursen omfattar både auskultation och egen undervisning vid grund- eller gymnasieskola samt 
campusförlagt förberedelse- och uppföljningsarbete. 
 

Förväntade studieresultat 
För godkänd kurs ska den studerande 
 
Kunskap och förståelse 

• visa grundläggande kunskap om hur man anpassar undervisningen till styrdokumentens 
direktiv och behoven hos aktuell elevgrupp 

• visa grundläggande kunskap om hur elevers ämneskunskaper formativt kan bedömas 
 

Färdighet och förmåga 
 

• i skolpraktiken kunna omsätta och kommunicera de kunskaper i såväl utbildningsvetenskap 
som ämnesteori och ämnesdidaktik som förvärvats under tidigare studier 

• kunna planera, genomföra och reflektera kring undervisning utifrån verksamhetens mål och 
aktuella elevgruppers förkunskaper och förutsättningar 

• genom sitt ledarskap kunna väcka elevers intresse och nyfikenhet för ämnet samt skapa en god 
lärandemiljö för alla elever 

• kunna analysera observerad undervisning utifrån ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska 
kunskaper 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
• kunna kritiskt granska och värdera sin roll som pedagogisk ledare 
• kunna bemöta och interagera med elever, skolpersonal och andra intressenter på ett 

ansvarsfullt, respektfullt och professionellt sätt. 
 
 

Kommenterad [MO1]: Gör dessa revideringar. 
Kursplanen är därefter godkänd och klar att hanteras 
vidare enligt den hanteringsordning som gäller vid 
institutionen fakulteten. 

Kommenterad [MF2]: Vet inte om denna stämmer då 
kursen har ändrat namnet något 
Kommenterad [MO3]: Kurskod behöver inte ändras. 
Ändringen är marginell. 

Borttaget: Ingen successiv fördjupning: 

Borttaget: Den omfattar ett grundläggande studium av 
skolans styrdokument, olika slag av 
undervisningsmaterial, samt elevers olika behov. Vidare 
ingår träning i att planera, genomföra, utvärdera och 
dokumentera undervisning i Idrott och hälsa.¶
Kursen omfattar auskultation och egen undervisning vid 
partnerskola samt campusförlagt¶
förberedelse- och uppföljningsarbete. 

Borttaget: <#>kunna grundläggande kunskap om hur 
man granskar och väljer ut ett undervisningsmaterial 
som svarar mot kursplanernas direktiv och behoven 
hos de elever de möter¶

Borttaget: <#>i skolpraktiken kunna omsätta och 
kommunicera de ämnesteoretiska och 
ämnesdidaktiska¶
<#>kunskaper som förvärvats under ämnesstudierna

Borttaget: i klassrummet 
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Behörighetskrav 
Univ: Ämneslärare som profession (UK), 6 hp; Lärande och undervisning (UK), 7,5 hp; Kunskap, 
vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp; Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön 
(UK) 7,5 hp; och Att vara ämneslärare (VFU) 1,5 hp eller motsvarande är godkända. 
Utöver detta krävs för ämneslärare med inriktning mot gymnasiet minst 60 hp i Idrott och hälsa. 
 

Undervisningens upplägg 
 
Kursen genomförs huvudsakligen i skolverksamheten. VFU-perioden ska omfatta 40 timmars 
arbetsvecka inklusive planering och genomförande av lektioner, auskultationer, arbete med VFU-
uppgifter samt deltagande i annan verksamhet kopplad till lärarens yrkesroll. Studenten ska 
tillsammans med lokala VFU-handledare planera VFU så att arbetet ryms inom ramen för 
heltidstjänstgöring. Studenten genomför och utvärderar undervisning i huvudsak i sitt ingångsämne. 
Under kursen genomförs ett antal VFU-uppgifter. Visst förberedelse- och uppföljningsarbete är 
campusförlagt. 
 

Examination 
En utsedd universitetslärare svarar för bedömningen av studentens prestationer dels i samband med 
VFU-besök som består av bedömning av den studerandes undervisning (planering, genomförande och 
utvärdering) och hens bidrag till det efterföljande trepartssamtalet, dels genom bedömning av en 
skriftlig VFU-rapport.  

Kursen examineras genom följande prov: 

• Ett undervisningstillfälle vid VFU-besök, 
• Ett uppföljande trepartssamtal i anslutning till ovanstående VFU-besök, 
• En individuell skriftlig inlämningsuppgift (VFU-rapport) 

 
Lektioner genomförda vid VFU-besöket och det efterföljande trepartssamtalet, samt den skriftliga 
inlämningsuppgiften bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt 
(U). Slutbetyg på hel kurs beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda. För slutbetyget 
godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För slutbetyget väl 
godkänt (VG) krävs därutöver att samtliga prov bedömts med resultatet väl godkänt (VG). 
 
Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. 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). Rätten 
till förnyat provtillfälle för de prov som kräver ytterligare praktikperiod (VFU) är enligt 6 kap. 21 § i 
högskoleförordningen (1993:100) samt artikel 14.1 i Umeå universitets Regler för betyg och 
examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2–553-14), begränsad till två perioder inklusive 
ordinarie praktikperiod (VFU).  
 
Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då 
ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre 
månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från 
ordinarie provtillfälle, undantaget de prov som kräver ytterligare praktikperiod (VFU). 
 
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan 
uppgift, undantaget då begränsningen av provtillfällen är överskridna. 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 inom kursens 
verksamhetsförlagda delar alternativt genomgått ordinarie prov samt ett omprov inom kursens övriga 

Borttaget: Godkänt på kurserna inom UK I och VFU I 
samt,¶
- för ämneslärare med inriktning mot gymnasiet: lägst 
60 hp från kurserna Idrott och hälsa I, II¶
och III för ämneslärare¶
- för ämneslärare med inriktning mot åk 7-9: lägst 40 
hp från kurserna Idrott och Hälsa I och II för¶
ämneslärare.¶

Borttaget: Kursen är huvudsakligen förlagd till en 
partnerskola och bygger på de ämnesteoretiska och¶
ämnesdidaktiska kunskaper som studenten förvärvat 
under sina ämnesstudier. Visst förberedelseoch¶
uppföljningsarbete är campusförlagt.

Borttaget: Examinationen sker genom bedömning av 
den studerandes undervisning, hans eller hennes bidrag¶
till det efterföljande handledningssamtalet samt en 
skriftlig VFU-rapport.¶
Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, 
Godkänd eller Underkänd. Den som¶
godkänts får ej undergå prövning för högre betyg.¶
För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den 
studerandes förmåga att problematisera och¶
analysera kursens innehåll.¶
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att 
besluta om annan examinationsform.¶
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.¶
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som 
vid ordinarie prov vid minst två tillfällen¶
upp till två år efter första registreringstillfället.¶
VFU:n är en obligatorisk del av kursen som är 
skolförlagd och omfattar heltidsstudier.¶
Studenten skall under VFU-perioden följa läraren i 
hans/hennes arbetsuppgifter. Den studerande¶
planerar tillsammans med examinerande 
universitetslärare samt lokal lärarutbildare (LLU) den¶
verksamhetsförlagda perioden så att alla ingående 
moment, t.ex. auskultation, egen undervisning,¶
deltagande i seminarier och övrigt lärararbete samt 
VFU-uppgifter sammantaget utgör¶
heltidsstudier.¶
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd 
VFU-handledare besluta att underkänna en¶
student under pågående praktik i de fall denne uppvisar 
sådana brister avseende¶
kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, 
enskilt eller i kombination, medför en påtaglig¶
risk att studenten under praktiken kan komma att skada 
någon annan person fysiskt eller psykiskt.¶
Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget 
underkänd på den aktuella kursen.¶
I samband med ett sådant beslut ska en individuell 
utvecklingsplan upprättas av examinator i¶
samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange 
vilka kunskaper, färdigheter och¶
förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för 
att få återuppta praktiken samt en tidpunkt¶
vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt 
till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt¶
ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än 
fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.¶
Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne 
tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter¶ ... [1]
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delar, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar 
emot det (6 kap. 22 §, HF samt artikel 2.1 i Umeå universitets Regler för betyg och examination på 
grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2–553-14)). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid 
institutionen för Pedagogiska institutionen. 
 
Underkännande av student under pågående praktik 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student 
under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller 
förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under 
praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin 
praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.  
 
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd 
med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som 
studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av 
detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet 
kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant 
kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som 
utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning 
att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. 
 

Övriga föreskrifter 
 
Registerkontroll 
För att studenten ska få deltaga kursens verksamhetsförlagda delar, krävs enligt 2 kap. 31-33 §§ 
Skollagen (2010:800) att studenten lämnar utdrag från Polismyndighetens belastningsregister. För 
närmare information, se Lärarhögskolans riktlinjer. 
 
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 Umeå universitets Handläggningsordning för 
tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1–501-15). 
 
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för 
högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina. 

Föreskrifter vid övergångar 
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. 
 

Litteratur 
Giltig från: 2018 vecka xx 
 
Annerstedt Claes 
Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa 
Göteborg : Multicare : 2007 : 207 s. : 
ISBN: 91-974590-2-X 
Obligatorisk 
Se bibliotekskatalogen Album 
 

Kommenterad [MF4]: Om detta är enligt vår 
delegationsordning 

Borttaget: Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum 
vid Umeå universitet. Se¶
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodorakn
ande/
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Undervisning i teori och praktik: en introduktion i didaktik 
Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke 
4 uppl : Umeå : Fundo, cop : 2009 : 73 s : 
Obligatorisk 
 
Metoder : undervisning och framträdande 
Långström Sture, Viklund Ulf 
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 194 s. : 
ISBN: 978-91-44-05595-4 
Obligatorisk 
Se bibliotekskatalogen Album 
 
Artiklar, styrdokument och kommentarmaterial för aktuell skolform från www.skolverket.se. 
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Sida 2: [1] Borttaget   Magnus Ferry   2018-06-19 14:25:00 
 

 

... [1]
Formaterat

... [2]
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Tyska för ämneslärare, kurs 1 

German for the Secondary and Upper Secondary School 
Levels, Course 1 
30.0 högskolepoäng 

Kurskod: 6TYxx 
Inrättad:  
Inrättad av:  
Reviderad:  
Reviderad av:  
Kursplan giltig från: 2019, vecka 1  
Ansvarig enhet: Institutionen för språkstudier 
SCB-ämnesrubrik: Tyska 
Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Grundnivå, har endast gymnasiala 
förkunskapskrav (G1N)  
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd 
Utbildningsnivå: Grundnivå 

Behörighet 

Tyska Steg 3 Eller: Tyska 3 (områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag). 

Noteringar 

Kursen är beställd och godkänd av Lärarhögskolan. 

Mål 

För godkänd kurs ska den studerande 
Kunskap och förståelse 

• kunna beskriva grundläggande systematiska skillnader mellan tyska och svenska vad 
gäller fonologi, morfologi och syntax; 

• kunna redogöra för några framträdande drag i modern tyskspråkig litteratur; 
• kunna redogöra för huvuddragen i de tyskspråkiga ländernas moderna historia och 

deras nuvarande samhällssystem och göra jämförelser med förhållanden i Sverige; 
• kunna diskutera målen för språkundervisningen ur ett historiskt perspektiv; 

Färdighet och förmåga 

• med handledning kunna hitta, sammanställa och presentera information till specifika 
frågeställningar; 

• kunna analysera och diskutera enklare texter ur olika språk- respektive 
litteraturvetenskapliga perspektiv och därvid använda adekvat terminologi; 

• utifrån gällande styrdokument och teorier om språkutveckling kunna analysera olika 
typer av undervisningsmaterial; 

Formaterat: Engelska (USA)

Kommenterad [MO1]: Kursnamn samt annan basdata för 
skapande av kurstillfälle är ok. Skapa kurstillfälle och skicka 
kursplanen till LH igen för godkännande när den reviderats 
färdigt. 

Formaterat: Engelska (USA)
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• kunna kommunicera på tyska på ett mottagaranpassat och någorlunda korrekt sätt i tal 
och skrift; 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• kunna argumentera för en egen ståndpunkt eller tolkning och värdera andras 
argument; 

• i viss mån kunna reflektera kring sin egen språkutveckling samt egna erfarenheter av 
tyskundervisning; 

• i viss mån kunna reflektera kring litteraturläsning och värdegrundsfrågor i samband 
med denna; 

• kunna ge och ta till vara välmotiverad, konstruktiv kritik på muntliga och skriftliga 
produkters språk och innehåll. 

Innehåll 

I kursen ingår studier av tysk grammatik ur ett kontrastivt perspektiv, modern tyskspråkig 
litteratur samt de tyskspråkiga ländernas historia och deras politiska, geografiska, kulturella 
och övriga samhällsförhållanden. Vidare ingår träning i informationssökning och bruk av 
hjälpmedel. Analys och diskussion av texter ur ett språk- och litteraturvetenskapligt 
perspektiv samt muntliga och skriftliga övningar är centrala delar av kursen. 
Språkundervisningens och språkinlärningens förutsättningar och villkor introduceras och 
diskuteras. 
 
Kursen är indelad i fyra områden om vardera 7,5 högskolepoäng som i sin tur är indelade i 
moment. 
Område I: Den moderna tyskans struktur 
Moment 1: Introduktion i språkvetenskap, 1,5 hp 
Studier av olika nivåer i det språkliga systemet med tillhörande terminologi. Analys av texter 
ur språkvetenskapligt perspektiv. 
Moment 2: Tysk grammatik, 6 hp 
Studier av tysk syntax och morfologi ur ett kontrastivt perspektiv. Övning i att använda och 
kritiskt betrakta grammatikbeskrivningar. 
 
Område II: Modern tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria 
Moment 3: Introduktion i litteraturvetenskap, 1,5 hp 
Träning i att analysera litterära texter, söka information och skriva text utifrån 
litteraturvetenskapliga principer. 
Moment 4: Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 6 hp 
Läsning och analys av modern skönlitteratur av vilka huvuddelen behandlar temat ”Literatur 
in der Gegenwart”. Därigenom belyses också samhällets värdegrund i går och i dag liksom 
historiskt skilda villkor för människans existens, till exempel vad gäller mänskliga rättigheter 
och genus. Introduktion i tysk litteraturhistoria från omkring år 1900 till idag. 
 
Område III: Kultur och muntlig framställning 
Moment 5: Tysk realia och kultur, 4,5 hp 
Studier av de tyskspråkiga ländernas historia och deras politiska, geografiska, kulturella och 
övriga samhällsförhållanden. Träning i informationssökning och kritisk granskning av källor. 
Moment 6: Uttal, 1 hp 
Genomgång av ljudbildning, ordaccent och intonation i tyskt standardspråk samt av skillnader 
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mellan varandra närstående svenska och tyska fonetiska företeelser kopplade till praktiska 
övningar. Träning i att observera och reflektera över eget och andras uttal. 
Moment 7: Muntlig framställning, 2 hp 
Träning av förmågan att uttrycka sig i tal på tyska i olika kommunikationssituationer. I kursen 
ingår träning av både produktiva och interaktiva former av muntlig kommunikation. 
 
Område IV: Ordförråd och skriftlig färdighet 
Moment 8: Ordförråd och fraseologi, 1,5 hp 
Studier av ordförråd och fraseologi. 
Moment 9: Textproduktion, 3 hp 
Analys av textsorter och texters struktur samt träning av den egna förmågan att planera, 
producera och revidera skrivna texter av olika slag på tyska och att ge respons på 
medstuderandes texter. 
Moment 10: Referat och översättning, 3 hp 
Träning i att på god tyska sammanfatta tyska texter med allmänt innehåll. Analys av svenska 
texter som utgångspunkt för översättning samt övning i att översätta svensk normalprosa till 
tyska. 
 
Område IV: Språkdidaktik 
MOMENT 11: DEUTSCH LERNEN UND LEHREN I, 2 HP 
Målen för dagens språkundervisning liksom språkinlärningens och undervisningens 
förutsättningar och villkor presenteras och diskuteras. De moderna språkens ställning i 
svenskt skolväsende. 

Undervisning 

Moment 1: Introduktion i språkvetenskap, 1,5 hp 
Lektionsundervisning. 
Moment 2: Tysk grammatik, 6 hp 
Lektionsundervisning. 
Moment 3: Introduktion i litteraturvetenskap, 1,5 hp 
Introduktion i användning av bibliotekets resurser samt obligatoriska seminarier kring 
litteraturvetenskapliga grundbegrepp och deras tillämpning vid litteraturanalys. 
Moment 4: Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 6 hp 
Obligatoriska seminarier kring lästa texter. Föreläsningar i litteraturhistoria. 
Moment 5: Tysk realia och kultur, 4 hp 
Obligatoriska seminarier med redovisning av mindre referatuppgifter. 
Moment 6: Uttal, 1 hp 
Uttalsövningar med teoretiska inslag. 
Moment 7: Muntlig framställning, 2 hp 
Obligatoriska övningar i muntlig framställning, t.ex. strukturerade presentationer och 
diskussioner. 
Moment 8: Ordförråd och fraseologi, 1,5 hp 
Lektionsundervisning. 
Moment 9: Textproduktion, 2 hp 
Seminarier kring textsorter och textproduktion samt läsning och kommentar av andras texter. 
Moment 10: Referat och översättning, 2 hp 
Lektionsundervisning. 
Moment 11: Deutsch lernen und lehren I, 2 hp 
Obligatoriska seminarieövningar med redovisande av uppgifter. 
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Examination 

Examinationen består av: 
Moment 1: Introduktion i språkvetenskap, 1,5 hp 
Bedömning av inlämningsuppgifter. 
Moment 2: Tysk grammatik, 6 hp 
Två inlämningsuppgifter samt skriftligt prov. 
Moment 3: Introduktion i litteraturvetenskap, 1,5 hp 
Fortlöpande examination samt en muntlig och en skriftlig uppgift. 
Moment 4: Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 6 hp 
Fortlöpande examination samt muntligt prov i litteraturhistoria vilket också omfattar en 
sammanfattande diskussion av seminarietexterna. 
Moment 5: Tysk realia och kultur, 4,5 hp 
Nätbaserade prov samt projektarbete som presenteras skriftligt och muntligt. 
Moment 6: Uttal, 1 hp 
Muntligt prov efter kursens slut. 
Moment 7: Muntlig framställning, 2 hp 
Fortlöpande examination med redovisning av uppgifter. 
Moment 8: Ordförråd och fraseologi, 1,5 hp 
Två inlämningsuppgifter. 
Moment 9: Textproduktion, 3 hp 
Två inlämningsuppgifter. Fortlöpande examination samt bedömning av inlämningsuppgifter. 
Moment 10: Referat och översättning, 3 hp 
Två inlämningsuppgifter samt skriftligt prov i referat. 
Moment 11: Deutsch lernen und lehren I, 2 hp 
Fortlöpande examination samt bedömning av portfolio. 
 
Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Moment 
1: Introduktion i språkvetenskap, Moment 8: Ordförråd och fraseologi samt Moment 9: 
Textproduktion bedöms dock bara med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Den som 
godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. 
 
Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget väl godkänd särskild 
vikt vid den studerandes förmåga att producera någorlunda korrekt tyska samt att analysera 
och tillämpa kursens innehåll. 
 
För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd 
på tillsammans lägst 16,5 högskolepoäng. 
 
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. 
Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg 
på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget 
Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända. Vid det 
första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte 
gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande 
omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt. 
 
Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på 
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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. 
 
Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. 
 
Tillgodoräknande 
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, 
se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.   
  

preliminär Kurslitteratur 

Litteraturlista giltig från: 2018, vecka 1  

För alla områden är dessa ordböcker nödvändiga:  
 
Norstedts tysk-svenska ordbok. Stockholm: Norstedts, senaste upplagan.  
 
Norstedts svensk-tyska ordbok. Stockholm: Norstedts, senaste upplagan.  

Moment 1 Introduktion i språkvetenskap 

Introduktion i språkvetenskap för Tyska A. Kompendium (c:a 60 s), hämtas från kursens lärplattform.  

Moment 2: Tysk grammatik 

Klingemann, Ulrike; Magnusson, Gunnar; Didon, Sybille 

Den tyska grammatiken  

5. uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning, 2014 - 272 s.  
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ISBN:9789152327180  LIBRIS-ID:16767904   

Obligatorisk  

Valfridsson, Ingela 

Geheimnisse der deutschen Grammatik. Ein Lehrmaterial für die A-Stufe  

Institutionen för språkstudier, 2012  

(c:a 100 s.), hämtas på kursens lärplattform.  

Obligatorisk  

Dinsel, Sabine; Geiger, Susanne 

Grosses Übungsbuch Deutsch : Grammatik ; [Niveau A2 - B2]  

1. Aufl. : Ismaning : Hueber, 2009 - 296 S.  

ISBN:978-3-19-101721-7  LIBRIS-ID:11886954   

Obligatorisk  

Moment 3 Introduktion i litteraturvetenskap 

Gedichte und kurze Prosatexte in Auswahl (c:a 15 s.), tillhandahålls på institutionen resp. hämtas från Internet.  
 
 
En av texterna ur Moment 4 Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria.  

Moment 4: Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria 

Andersch, Alfred 

Sansibar oder der letzte Grund : Roman  

[Ny utg.] : Zürich : Diogenes, 2006 - 178 s.  

ISBN:3-257-23601-8  LIBRIS-ID:10690587   

Obligatorisk  

Deutschland erzählt.n Bd [1],p Von Arthur Schnitzler bis Uwe Johnson  

Wiese, Benno von 

Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Vlg, 1962 - 333 s.  

ISBN:3-596-20500-X  LIBRIS-ID:593281   

Ur denna läses följande texter:  
Aichinger, Ilse: Spiegelgeschichte.  
Böll, Heinrich: Es wird etwas geschehen.  

Formaterat: Engelska (USA)

Formaterat: Engelska (USA)
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Borchert, Wolfgang: Nachts schlafen die Ratten doch.  
Kaschnitz, Marie-Luise: Das dicke Kind.  

Obligatorisk  

Dürrenmatt, Friedrich 

Die Physiker : eine Komödie in zwei Akten : Neufassung 1980  

Zürich : Diogenes, 1980 - 93 s.  

ISBN:3-257-20837-5  LIBRIS-ID:5181071   

Obligatorisk  

Ende, Michael 

Momo oder die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene 
Zeit zurückbrachte : ein Märchen-Roman  

Schulausgabe mit Materialien : Stuttgart ;a Wien : Thienemann, cop. 1993 - 304 s.  

ISBN:3-522-16857-7 (kart.)  LIBRIS-ID:1721849   

Obligatorisk  

Haushofer, Marlen 

Die Wand : Roman  

Ullrich, Gisela 

1. Aufl., 12. Dr. : Stuttgart : Klett, 2001 - 268 s.  

ISBN:3-12-351960-0  LIBRIS-ID:9958020   

Obligatorisk  

Jelinek, Elfriede 

Die Liebhaberinnen : Roman  

Neuausg. : Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1990 - 156 s.  

ISBN:3-499-12467-X  LIBRIS-ID:5318130   

Obligatorisk  

Kafka, Franz 

Die Verwandlung. Erzählung  

Zürich : Diogenes, 2006 - 112  

ISBN:978-3-257-23545-6   

Formaterat: Engelska (USA)
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Obligatorisk  

Müller, Hertha 

Jedes Wort weiss etwas vom Teufelskreis (Nobelpristal)  

., 2009  

Hämtas på:  
http://www.svenskaakademien.se/web/Nobelvorlesung_2009_sv.aspx.  

Obligatorisk  

Rusch, Claudia 

Meine freie deutsche Jugend  

2. Aufl. : Frankfurt am Main : Fischer, 2003 - 156 s.  

ISBN:3-10-066058-7  LIBRIS-ID:9060855   

Obligatorisk  

Schlink, Bernhard 

Der Vorleser : Roman  

[Neu Aufl.] : Zürich : Diogenes, 1997 - 206 s.  

ISBN:3-257-06065-3  LIBRIS-ID:5180820   

Obligatorisk  

Gedichte und kurze Prosatexte in Auswahl. Kompendium (c:a 15 s.), tillhändahålls på inst. resp. hämtas från 
Internet. (I detta ingår bl.a. Brecht, Bertolt: Der Augsburger Kreidekreis. och Frisch, Max: Der andorranische 
Jude).  

Litteraturhistoria: 

Packalén, Sture: Literatur und Leben. Deutschsprachige Literatur von 750 bis 2000. Fulltext i DIVA 2009, 327 
s. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-5844  

Moment 5: Tysk realia och kultur 

Material som hämtas från Internet. 
 
Litteratur till projektarbete väljs i samråd med lärare.  

Moment 6: Uttal 

Ausspracheübungen. Kompendium (c:a 10 s.), tillhandahålls av institutionen eller hämtas från kursens 
lärplattform.  
 
Thorén, Anna 2007: Deutsche Phonologie für das erste Semester. Kompendium (c:a 35 s.), hämtas från kursens 
lärplattform.  
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Moment 7: Muntlig framställning 

Stencilerat material, hämtas från kursens lärplattform.  

Moment 8: Ordförråd och fraseologi 

Wortschatz- und Phraseologieübungen für die A-Stufe. Kompendium (c:a 35 s.), hämtas från kursens 
lärplattform.  

Moment 9: Textproduktion 

Schreibübungen für die A-Stufe. Kompendium (c:a 10 s.), hämtas från kursens lärplattform.  

Moment 10: Referat och översättning 

Referat- och översättning. Übungen für die A-Stufe. Kompendium, hämtas från kursens lärplattform. ca 15 s :  

Moment 11: Deutsch lernen und lehren I 

Tornberg, Ulrika 

Språkdidaktik  

5. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning AB, 2015 - 253 s.  

ISBN:9789140691507  LIBRIS-ID:18357144   

Obligatorisk  

Deutsch lernen und lehren I. Kompendium (c:a 20 s.), tillhandahålls på institutionen. 
 
Läroplaner och kursplaner för ungdomsskolan. Laddas ner från www.skolverket.se.  
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Mall till hanteringsordning 
Lärarhögskolan 
Dnr FS 1.1-522-16 

 

2018-01-22 
Sid 1 (1)  

    

 
 

Kurskod Kursbenämning Motiv Fr o m 
termin N / R 

6TYxx Tyska för ämneslärare, kurs 1 1) Motiv för att inrätta kursen: ingen ämnesdidaktik i kurs 1 (i stället 
mer i kurs 2) 
2) Kursen ersätter denna kurs: 6TY012 Tyska I för ämneslärare 
3) Kursen ingår i detta program: Ämneslärarprogrammet 
4) Beskrivning av kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller 
senare i utbildningen: Intervall 1–30 inom 90 hp tyska 
5) Sätt att säkerställa att studenterna når kursens FSR: fortlöpande 
examination, inlämningsuppgifter/hemtenta, muntliga och skriftliga 
prov 

vt 19 N 

För ny kurs: 

Förslag på 
klassificering till 
utbildningsområde 

Hänvisning till motsvarande 
kursplan/kurskod Motivering till förslag på klassificering 

HUm 6TY012  
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Kursplan
 Arbetskopia

 Uttagen: 2018-09-07
 

Historia 1
History 1

30.0 högskolepoäng
 

Kurskod: 6HI034
 Kursplan giltig från: 2018, vecka 40 

Ansvarig enhet: Institutionen för idé- och samhällsstudier
 SCB-ämnesrubrik: Historia

 Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: 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
Samtliga kurser inom UK 1 samt Att vara lärare (VFU I), med godkänt resultat på 22,5 hp.

Mål
För godkänd kurs ska den studerande

  
Kunskap och förståelse

 -    visa grundläggande kunskaper om den historiska utvecklingen från de första civilisationerna fram till våra dagar med
avseende på politisk, social, kulturell och ekonomisk förändring.

 -    visa grundläggande förståelse för olika historiska perspektiv och olika historiesyner i syfte att på ett enkelt sätt kunna
analysera historisk förändring.

 -    visa grundläggande kunskap om olika historiedidaktiska traditioner och förståelse för centrala ämnesdidaktiska
begrepp.

  
Färdighet och förmåga

 -    visa att han/hon utifrån historievetenskapliga kriterier kan göra ett relevant urval ur ett större historiskt stoff.
 -    kunna med stöd av historiedidaktisk teori och skolans styrdokument formulera mål för sin undervisning och göra ett

relevant urval ur ett större historiskt stoff.
 -    kunna formulera och förmedla sina kunskaper väl i tal och skrift.

  
Värderingsförmåga och förhållningssätt

 -    ha grundläggande kunskaper i historisk metod och historievetenskapligt förhållningssätt.

Innehåll
Kursen behandlar översiktligt världens historia från de första flodkulturerna fram till våra dagar ur ett klass- och
genusintegrerat perspektiv. Innehållet är indelat i 4 moment om vardera 7,5hp. I varje moment finns historiedidaktiska
inslag. Dessa inslag omfattar 0,5 hp på moment 1 och 4, och 2,5 hp på moment 2 och 3.

  
Moment 1: Äldre historia (7,5 poäng)

 Inledningsvis behandlas de grundläggande villkoren för civilisationers uppkomst varvid ett globalt, komparativt perspektiv
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anläggs, där olika förutsättningar för samhällsutveckling och statsgrundande diskuteras. Översikt av samhälls- och
kulturutvecklingen inom de främreorientaliska och asiatiska högkulturerna. De antika kulturerna och det antika kulturarvet
behandlas ingående liksom det feodala samhällets framväxt och det nya Europas födelse. I nordisk historia behandlas
vikingatiden, ländernas enande och kristnande i ett komparativt perspektiv. En historievetenskaplig introduktion liksom
metodövningar ingår. Historiedidaktiska övningar fokuserar på urval ur ett större stoff: brott och kontinuitet, aktör och
struktur och syftar till att hjälpa studenten att studera historia.

  
Moment 2: Senmedeltid till 1789 (7,5 poäng)

 Översiktligt studium av den politiska, sociala och ekonomiska utvecklingen. Områden som behandlas: Det feodala
samhällets tillbakagång, relationerna kyrka - stat, renässans och humanism, nationalstaternas, den starka centralmaktens
och absolutismens framväxt, de geografiska upptäckterna och deras betydelse, upplysningen och den vetenskapliga
revolutionen. Den nordiska historien studeras i relation till utvecklingen på kontinenten. I svensk historia behandlas bl a
framväxten av en statsapparat och ett socialt differentierat samhälle, befolknings- och bebyggelsehistoria under
medeltiden, formandet av nationalstaten, stormaktstidens samhällsutveckling mot bakgrund av de långvariga krigen,
frihetstidens samhällsstruktur. Metodövningar ingår. Det didaktiska inslaget handlar om att ta del av och analysera
innehållet i och debatten kring historieämnets kurs- och ämnesplaner.   

  
Moment 3: Modern historia (7,5 poäng)

 Översiktligt studium av den politiska och sociala utvecklingen från 1789 och fram till det första världskriget. Härvid
behandlas den industriella revolutionens sociala och politiska följder, nationalismen och dess betydelse för utvecklingen i
Europa under 1800-talet, revolutioner och revolutionsförsök under 1800-talet, kolonialväldenas och den moderna
imperialismens framväxt. I nordisk historia uppmärksammas skandinavismen, Finlands ställning inom det ryska väldet, den
svensk-norska unionen. I svensk historia studeras bl a den demografiska utvecklingen under 1800-talet och dess
ekonomiska, sociala och politiska konsekvenser, övergången från stånds- till klassamhälle, migrationen och folkrörelsernas
framväxt. Metodövningar ingår. I det didaktiska inslaget fortsätter arbetet med kurs- och ämnesplanerna med fokus på att
utarbeta en momentplanering.

  
Moment 4: Samtidshistoria (7,5 poäng)

 Huvuddragen av utvecklingen från första världskriget och fram till idag med inriktning på ekonomiska, sociala och politiska
förändringar. Första och andra världskrigets utbrott, mellankrigstiden och kalla krigets utbrott behandlas i ett komparativt
perspektiv. När det gäller svensk 1900-talshistoria behandlas problem kring det demokratiska genombrottet och
minoritetsparlamentarismens tid, framväxten av välfärdsstaten som ideologi och verklighet och efterkrigstidens
inrikespolitik. Metodövningar ingår. I det didaktiska inslaget fortsätter arbetet med kurs- och ämnesplanerna med fokus på
att utarbeta en kursplanering. I anslutning till detta får studenterna också öva sig i muntlig presentation.

  
 

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

Examination
Examination sker skriftligen och muntligen. Huvuddelen av examinationen på moment 1, 2 och 4 sker i form av
skrivsalstentamen. Moment 3 har däremot individuell muntlig tentamen. Metodövningarna examineras genom muntliga
seminarier i grupp. Detsamma gäller de didaktiska momenten, som dock även har inslag av muntlig presentation.

  
Vid delexaminationer som seminarier och övningar ges betygen U och G, medan skriftlig eller muntlig tentamen
betygssätts med U,G,VG. Varje moment betygsätts med U,G,VG. 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. 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 20. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

  
 
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
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månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
  

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.

  
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.

  
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.

  
 

Kurslitteratur
Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.
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Bilaga till ”Hanteringsordning för kursplaner och kurstillfällen vid institutioner med 
utbildningsuppdrag inom Lärarhögskolans program eller fristående kursutbud” 

 

Denna blankett ska bifogas kursplan vid inrättande av ny kurs och vid revidering av kurs 
 
Under rubriken ”Motiv” punkt 1-5: 

1) Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras. 
2) Ange om kursen ersätter annan kurs. 
3) Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras. 
4) Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i utbildningen. 
5) Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de förväntade studieresultaten (FSR) som finns upprättade. 
6) 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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Kurskod Kursbenämning Motiv Fr o m 
termin N / R 

6HI034 Historia 1 

Ersätter 6HI013 Historia I 

Ny kursplan nödvändig på grund av namnbyte.  
 

Ersätter 6HI013 Historia I 

För varje moment har de ämnesdidaktiska inslagen beskrivits 
tydligare och poängsatts. 

 

 

VT19 N 

 

Förslag på 
klassificering till 
utbildningsområde 

Hänvisning till motsvarande 
kursplan/kurskod Motivering till förslag på klassificering 
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Kursplan
 Arbetskopia

 Uttagen: 2018-09-07
 

Historia 3
History 3

30.0 högskolepoäng
 

Kurskod: 6HI035
 Kursplan giltig från: 2018, vecka 40 

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 2, med godkänt resultat på minst 22,5 hp, eller motsvarande.

  
 

Mål
För godkänd kurs ska den studerande

  
Kunskap och förståelse

 -    visa fördjupade kunskaper om olika historiska perspektiv, metoder och teoribildningar.
 -    visa fördjupade kunskaper om historiemedvetande, historiekultur, historiebruk och källkritik samt historielärarens roll

som förmedlare av historia.
  

Färdighet och förmåga
 -    Visa associationsförmåga och förmåga till självreflektion i relation till medstudenter och kunskapsstoff i det

vetenskapliga tankeutbytet.
 -    kunna tolka historiska berättelser och artefakter och förstå deras roll för historiebruk.

 -    självständigt kunna utveckla olika undervisningsmetoder som medvetandegör elever om källkritik, vetenskaplig metod
och historiebruk.

 -    kunna formulera och förmedla sina kunskaper väl och på olika sätt i tal och skrift.
  

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 -    kunna problematisera, analysera och vetenskapligt värdera de kunskaper som preciseras i Kunskap och förståelse

ovan.

Innehåll
Kursen består av 4 moment: Historiografi (6hp), Idéhistoriska perspektiv (7,5hp), Ekonomisk-historiska perspektiv på
historia (7,5hp), och Historiebruk i teori och praktik (9hp). 1,5 hp i varje moment utgör historiedidaktiska inslag.

  
Moment 1: Historiografi (6hp)
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Momentet avser dels att fördjupa studenternas ämneskunskaper, dels att fördjupa förståelsen av historieämnets
vetenskapliga utveckling. Under kursens gång skall studenterna läsa verk som representerar olika historiska traditioner.
Genom läsning av dessa får studenterna en ämnesfördjupning som problematiserar historisk metod, källmaterial och
teorianvändning. Momentet ger en fördjupad kunskap i historia. De didaktiska inslagen behandlar dels hur man i skolan
kan arbeta med historiografiska frågor, dels övningar i muntlig presentation.

  
Moment 2: Idéhistoriska perspektiv: Vetenskap, kultur och samhälle (7,5 hp)

 Momentet behandlar idéhistorisk historiografi samt idéhistoriska perspektiv och metoder. För att konkretisera detta
kommer kursen belysa nyare idéhistoriska perspektiv på vetenskapernas framväxt och utveckling från 1500- och 1600-
talens vetenskapliga revolution till dagens vetenskapsdominerade värld. Fokus ligger på vetenskapernas idémässiga
utveckling, samhälleliga drivkrafter och konsekvenser liksom på deras kulturella formering och betydelser. Vidare
uppmärksammas vetenskapens betydelse för synen på naturen, samhället, genus och kunskapsförmedling. Under kursens
gång ska studenterna genom seminarier och självständiga arbeten studera vetenskapshistoriska källtexter. Avsikten är att
studenterna skall tillägna sig idé- och lärdomshistoriska metoder, så som att lära sig vad som kan utgöra en idéhistorisk
källa och hur dessa analyseras och kritiskt granskas. Studenterna ska också få resonera om hur detta eventuellt skiljer sig
från källkritisk metod. De får också lösa uppgifter på temat hur vetenskapshistoria kan ingå i skolundervisningen.  

  
Moment 3: Ekonomisk-historiska perspektiv på historia (7,5 hp)

 Momentet behandlar drivkrafter bakom världsekonomins utveckling, med fokus på tiden efter 1800. Momentet fångar de
stora dragen och de breda sammanhangen i den globala utvecklingen, samt ger en fördjupad kunskap om faktorer bakom
västvärldens välståndsutveckling i relation till den globala. Särskilt fokus riktas mot olika ekonomiska tankemodeller för att
förklara ekonomisk utveckling och förändring. Det didaktiska inslaget behandlar hur man kan undervisa om den moderna
världens uppkomst och den globala ekonomiska utvecklingen genom att tillämpa ett icke-eurocentriskt narrativ. I
anslutning till detta diskuteras vilka konsekvenser som detta får i ett undervisningsperspektiv.

  
Moment 4: Historiebruk i teori och praktik (9hp)

 Kursen innehåller två delar där den första delen fokuserar på allmänna teorier om historiemedvetande, historiekultur och
historiebruk och syftar till att ge den studerande en grundläggande förståelse av hur dessa fenomen kan analyseras. I
momentets andra del fokuseras och analyseras konkreta exempel på olika typer av historiebruk i exempelvis historiska
utställningar, minnesmärken, politisk debatt, nyhetsrapportering och populärkultur. För de studenter som så önskar – och
förutsatt att finansiering erhålls – anordnas under momentets senare del en exkursion till en plats eller ett område av
speciellt intresse ur ett historiebruksperspektiv där olika historiska platser, minnesmärken, muséer etc. besöks och
analyseras. Studenter som inte önskar medfölja på denna exkursion ges möjlighet att analysera andra konkreta exempel
på historiebruk. I momentet ingår att konstruera övningar i källkritik och analys av historiebruk som kan användas i
skolan.

  
 

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

Examination
Examination sker skriftligen och muntligen. Med skriftlig examination avses skrivsalstentamen på moment 3, medan övriga
moment har olika former av individuella inlämningsuppgifter. Vad gäller den muntliga examinationen har samtliga moment
dels examinerande seminarium i grupp, dels muntliga presentationer

 Varje moment betygsätts med U,G,VG. 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. 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 20.

  
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.

  
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik
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kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till
det missade obligatoriska momentet.

  
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.

  
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.

  
 

Kurslitteratur
Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.
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Bilaga till ”Hanteringsordning för kursplaner och kurstillfällen vid institutioner med 
utbildningsuppdrag inom Lärarhögskolans program eller fristående kursutbud” 

 

Denna blankett ska bifogas kursplan vid inrättande av ny kurs och vid revidering av kurs 
 
Under rubriken ”Motiv” punkt 1-5: 

1) Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras. 
2) Ange om kursen ersätter annan kurs. 
3) Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras. 
4) Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i utbildningen. 
5) Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de förväntade studieresultaten (FSR) som finns upprättade. 
6) 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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Kurskod Kursbenämning Motiv Fr o m 
termin N / R 

6HI035 Historia 3 

 

Ny kursplan krävs på grund av namnbyte. 

Ersätter 6HI015, Historia III, forts., 30 hp 

De didaktiska inslagen har förtydligats och poängsatts. 

VT19 N 

 

Förslag på 
klassificering till 
utbildningsområde 

Hänvisning till motsvarande 
kursplan/kurskod Motivering till förslag på klassificering 
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Kursplan
 Arbetskopia

 Uttagen: 2018-09-07
 

Religionsvetenskap 1
Religious Studies 1

30.0 högskolepoäng
 

Kurskod: 6RV021
 Kursplan giltig från: 2018, vecka 40 

Ansvarig enhet: Institutionen för idé- och samhällsstudier
 SCB-ämnesrubrik: Religionsvetenskap

 Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
(G1N) 
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

 Utbildningsnivå: Grundnivå
  

Behörighet
Samtliga kurser inom UK 1 samt Att vara lärare (VFU I), med godkänt resultat på 22.5 hp.

  
 

Mål
Moment 1    Introduktion till religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4,5 hp

 För godkänd kurs ska studenten kunna:
  

Kunskap och förståelse
 -    redogöra för det övergripande innehållet inom det religionsdidaktiska och religionsvetenskapliga området och

framväxten av de samma; och
 -    redogöra för den egna utbildningens upplägg och förutsättningar.

  
Färdighet och förmåga

 -    uppvisa grundläggande förståelse för skolämnet religionskunskap och för religionsvetenskap som forskningsämne med
dess olika delar; samt

 -    hantera de skilda utgångspunkter och uppdrag som skolämnet religionskunskap och religionsvetenskapen som
forskningsämne har.

  
Värderingsförmåga och förhållningssätt

 -    uppvisa ett förhållningssätt som står i överensstämmelse med skolans krav på allsidighet och saklighet.
 -    reflektera över den egna rollen som förmedlare av ett kunskapsinnehåll om religion.

  
Moment 2    Religion, pedagogik och samhällsförändring 3 hp

 För godkänd kurs ska studenten kunna:
  

Kunskap och förståelse
 -    beskriva den svenska utvecklingen från religiöst enhetssamhälle till dagens mångreligiösa;

 -    redogöra för faktorer som skapat det mångreligiösa Sverige samt redogöra för religionsvetenskapliga perspektiv på
dessa faktorer.

 

Bilaga p 59 B

Anna Rådström�



2018-09-07 SELMA

https://selma.its.uu.se/selma2-umu/selma2/AF0100/skrivut?sprak=svenska&kplanid=26339 2/8

 
Färdighet och förmåga

 -    granska och analysera förhållandet mellan religion och stat,
 -    diskutera olika sätt att se på begreppet religionsfrihet.

  
Värderingsförmåga och förhållningssätt

 -    uppvisa medvetenhet om den påverkan som historien har på dagens samhälle,
 -    reflektera över relevansen av kunskap om religionskunskapsämnets historia för sin egen undervisning.

  
Moment 3 Samisk och fornnordisk religion 7,5 hp

 Efter avslutat moment skall studenten kunna:
  

Kunskap och förståelse
 -   redogöra för de centrala källkategorierna till kunskap om inhemsk resp. fornnordisk religion

 -   redogöra för de karakteristiska dragen i samisk resp. fornnordisk mytologi och riter
 -   beskriva sambanden mellan myt, rit och samhälle/kultur när det gäller samisk resp. fornnordisk tradition

 -   redogöra för de komplicerade förloppen av religiös förändring i Skandinavien under historisk tid
 -   ge exempel på synen på och bruket av information om samisk resp. fornnordisk religion i dagens samhälle

  
Färdighet och förmåga

 -    tillämpa olika historie- och religionsvetenskapliga perspektiv och källkritik vid studiet av inhemsk samisk resp.
fornnordisk religion

 -    uppvisa förmåga att identifiera betydelsen av såväl könstillhörighet som social och etnisk tillhörighet både vid
utövandet och tolkandet av de religioner som behandlas under momentet

 -    uppvisa förtrogenhet med, och kritiskt kunna analysera, tongivande teorier och metoder i den religionshistoriska
forskningshistorien, liksom idag, rörande inhemska skriftlösa religioner generellt och skandinaviska i synnerhet

  
Värderingsförmåga och förhållningssätt

 -    uppvisa ett källkritiskt förhållningssätt till de olika källkategorierna som behandlas under momentet
 -    uppvisa medvetenhet om de begränsningar som finns i vår kunskap om samisk resp. fornnordisk religion,

 -    reflektera över relevansen av kunskap om samisk resp. fornskandinavisk religion i dag,
 -    reflektera över källors användning i klassrummet.

  
Moment 4    Hinduism och buddhism 7,5 hp

 För godkänd kurs ska studenten kunna:
  

Kunskap och förståelse
 -      redogöra för hinduismens och buddhismens historiska utveckling fram till idag;

 -      redogöra för grundläggande innehåll i hinduisk och buddhistisk tro och praktik;
 -      känna igen och problematisera centrala begrepp inom hinduismen och buddhismen;

 -      ha kännedom om hur föreställningar om "de andra" bidrar till att skapa den moderna
 västvärldens självbild.

 -      redogöra för de centrala urkunderna för hinduism resp. buddhism; samt redogöra för den mångfald av tolkningar
som karaktäriserar modern hinduism och buddhism.

  
Färdighet och förmåga

 -      tillämpa grundläggande religionshistoriska begrepp vid analys av hinduism och buddhism;
 -      visa  förmåga att tolka kulturella uttryck med anknytning till hinduism och buddhism; samt
 -      utarbeta didaktiska tillämpningar, anpassade för skolan, av kunskapsstoffet om hinduism och buddhism

  
Värderingsförmåga och förhållningssätt

 -    förhålla sig sakligt kritisk till olika påståenden om religiös tro och praktik inom hinduism och buddhism;
 -    uppvisa ett förhållningssätt, som överensstämmer med skolans krav på allsidighet och saklighet, till olika religiösa

uttryck inom hinduism och buddhism; samt
 - reflektera över olika gruppers roller i religionen, exempelvis kvinnor och mäns roller; samt

 - reflektera över den egna rollen som kunskapsförmedlare om hinduism och buddhism.
  

Moment 5    Religion och samhälle, 7,5 hp
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Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  

Kunskap och förståelse
 - redogöra översiktligt för interaktionen mellan religion och samhälle på lokal och global nivå;

 - sammanfatta och förklara ett antal etablerade teorier och begrepp som används i samhällsvetenskaplig
religionsforskning

  
Färdighet och förmåga

 - kritiskt analysera samhällsvetenskapliga teorier och begrepp;
 - tillämpa samhällsvetenskapliga teorier och begrepp vid analyser av interaktionen mellan religion och samhälle

 - Visa förmåga att genomföra skriftliga uppgifter inom givna tidsramar,
 - tillämpa kursens innehåll i didaktiska övningar.

  
Värderingsförmåga och förhållningssätt

 - analysera den egna förförståelsen av sambanden mellan sociala variabler och religion;
 - urskilja, jämföra och förhålla sig till religiös och vetenskaplig terminologi

  
  

 

Innehåll
Kursen ger en introduktion till det religionsdidaktiska ämnesområdet samt fördjupningar i några av religionsvetenskapens
olika forskningsområden. Under kursen studeras den svenska religionshistoriska utvecklingen och dagens mångreligiösa
Sverige utifrån religionsvetenskapliga och religionspedagogiska perspektiv. Vidare studeras tro och praktik i historia och
nutid inom världsreligionerna hinduism och buddhism. Kursen innehåller fem moment. Moment 4 och Moment 5 kan ges i
omvänd ordning.

  
Moment 1    Introduktion till religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4.5 hp (Introduction to Teacher
Education in Studies of Religion 4.5 ECTS)

 Momentet ger grundläggande kunskaper om det religionsdidaktiska ämnesområdet samt en översikt över utbildningens
innehåll, upplägg och förutsättningar. Momentet problematiserar och diskuterar religionsvetenskap som ämne och dess
historia. Vidare ges en översikt av religionskunskap som skolämne samt av aktuella styrdokument. Religionsvetenskap
(inklusive religionsdidaktik) som forskningsområde och dess utveckling behandlas.

  
Moment 2    Religion och samhällsförändring 3 hp

 (Religion and Social change 3 ECTS)
 I momentet behandlas den svenska utvecklingen från religiöst enhetssamhälle till mångreligiositet; det nutida,

mångreligiösa Sverige mot bakgrund av avgörande förändringar i relationerna mellan individ, religion och stat. Vidare
problematiseras och diskuteras konstruktionen av det sekulära samhället i förhållande till det mångreligiösa. Ingående
teman är religion, stat, skola och särskilt religionsundervisningens utveckling samt rörelse/samfund/ kyrka, sekularisering,
privatisering och religiösa organisationsformer.

  
Genomgående perspektiv är religiös och kulturell tillhörighet i förhållande till samhällets historiska utveckling. Momentet
diskuterar också framväxten av begreppet religionsfrihet i förhållande till skolan och samhället.

  
Moment 3 Samisk och fornnordisk religion 7,5 hp (Sami and Old Norse Religion 7,5 ECTS)

 Under momentet ges grundläggande kunskaper om fornnordisk religion under vikingatid och inhemsk samisk religion
främst under 1600- och 1700-talen. Förutom källor och källtolkning, myt och rit, behandlas de respektive religiösa
traditionernas kulturella och samhälleliga sammanhang, samt deras möten med kristendomen. Vidare problematiseras hur
synen på såväl den nordiska mytologin som samisk religion förändrats inom och utom den vetenskapliga forskningen fram
till idag. I momentet ingår didaktiska övningar med fokus på användning av källor.

  
Moment 4    Hinduism och buddhism 7,5 hp (Hinduism and Buddhism 7,5 ECTS)

 Momentet utgör en introduktion till hinduism och buddhism. I momentet behandlas religionernas historia, utveckling,
urkunder, moral och etik samt centrala föreställningar och praktiker. Religionernas mångfald belyses och ett flertal
religiösa begrepp problematiseras utifrån olika forskningsperspektiv. Inom momentet diskuteras olika sätt att tolka
religiöst liv ur ett didaktiskt perspektiv. Innehållet anpassas till skolundervisningens krav på och förståelse för de olika sätt
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som hinduismen och buddhismen har kommit till uttryck på.
  

Moment 5    Religion och samhälle, 7,5 hp (Religion and Society, 7,5 ECTS)
 Kursen behandlar interaktionen mellan religion och samhälle på lokal och global nivå. Särskild betoning läggs på religion i

förhållande till våld, konflikter, demokrati och mänskliga rättigheter. Under kursen ges en introduktion till etablerade
teorier och begrepp som används i modern samhällsvetenskaplig religionsforskning. Ett antal samhällsvetenskapliga
tolkningsmodeller för religiöst inspirerat politiskt engagemang diskuteras och tillämpas på konkreta fall.

  
 
 

Undervisning
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
Kunskapsredovisning sker i form av skriftliga och muntliga prov.

  
Moment 1: PM omfattande 3 hp och muntligt seminarium om 1,5 hp

 Moment 2: PM omfattande 2 hp och muntligt seminarium om 1hp
 Moment 3: Hemtentamen omfattande 6 hp samt muntliga examinerande didaktiska uppgifter omfattande 1.5 hp

 Moment 4: Hemtentamen omfattande 6 hp samt muntliga och skriftliga examinerande didaktiska uppgifter omfattande 1,5
hp  

 Moment 5: Hemtentamen omfattande 6 hp samt muntliga examinerande didaktiska uppgifter omfattande 1,5 hp
  

Examinerande didaktiska uppgifter samt seminarier omfattande 1,5 hp på moment 1, 3, 4 och 5 samt 1 hp på moment 2
bedöms med betygsgraderna Godkänd, Underkänd. Hemtentamen och PM bedöms med betygsgraderna Väl godkänd,
Godkänd, Underkänd.

  
För ett erhålla Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 17 hp av de delar som bedöms med
betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd samt Godkänd på övriga delar. Student som erhållit godkänt betyg får
ej genomgå förnyat prov.

 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.

 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.

  
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.

  
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.

  
 
 

Kurslitteratur

Litteraturlista (Ej klarmarkerad)
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Moment 1

Hammer, Olav; Sørensen, Jesper

Religion : i människors medvetanden och samhällen
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2010 - 216 s.
ISBN:9789144059129  LIBRIS-ID:11879496 
(endast sidorna 8-50) 

 Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk

Thurfjell, David

Det gudlösa folket : de postkristna svenskarna och religionen
Stockholm : Molin & Sorgenfrei, 2015 - 295 s.
ISBN:9789187515132  LIBRIS-ID:17831469 
Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk

Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
Löfstedt, Malin

1. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2011 - 219 s.
ISBN:978-91-44-05785-9  LIBRIS-ID:12340467 
Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk

* Kompendium sammansatt av Institutionen för idé- och samhällsstudier. 
 * Skolverkets hemsida ( aktuella styrdokument) 

 Obligatorisk 
  

Artiklar

Moment 2

Berntson, Martin; Nilsson, Bertil; Wejryd, Cecilia

Kyrka i Sverige : introduktion till svensk kyrkohistoria
Skellefteå : Artos, 2012 - 410 s.
ISBN:978-91-7580-574-0 (inb.)  LIBRIS-ID:12477756 
(Valda delar) 

 Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk

Hartman, Sven G.

Det pedagogiska kulturarvet : traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria
2., [rev] utg. : Stockholm : Natur & kultur, 2012 - 397 s.
ISBN:978-91-27-12110-2 (inb.)  LIBRIS-ID:11557882 
Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk

Larsson, Rune

Samtal vid brunnar : introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik
Lund : Arcus, 2009 - 247 s.
ISBN:978-91-88552-83-9  LIBRIS-ID:11351096 
URL:  http://www.arcusforlag.se/omslag/978-91-88552-83-9.jpg
Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk

Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
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Löfstedt, Malin

1. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2011 - 219 s.
ISBN:978-91-44-05785-9  LIBRIS-ID:12340467 
(valda delar) 

 Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk

Artiklar

Moment 3

De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna : en vetenskaplig antologi
Lindmark, Daniel; Sundström, Olle

Skellefteå : Artos, 2016 - 2 vol. (1135 s.)
ISBN:9789175807959  LIBRIS-ID:19363221 
OBS! (Valda delar; artiklarna finns elektroniskt tillgängliga.) 

 Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk

Mebius, Hans

Bissie : studier i samisk religionshistoria.
Östersund : Jengel, 2003 (Östersund, eri) - 247 s. : ill.
ISBN:91-88672-05-0 
(läses i sin helhet) 

 Finns att köpa som pdf via förlaget, order@jengel.se 
 Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk

Rydving, Håkan

Sami Religion, i The Handbook of Religions in Ancient Europe,. L. Bredholt Christensen, O.
Hammer & D. Warburton (red
Durham: Acumen Publishing, 2013
s. 393-408

Obligatorisk

Steinsland, Gro

Fornnordisk religion
Ericsson, Malin

Stockholm : Natur och kultur, 2007 - 568 s.
ISBN:978-91-27-11429-6 (inb.)  LIBRIS-ID:10120263 
(läses i sin helhet) 

 Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk

Seminariekompendium med källtexter till samisk religion
Institutionen för idé- och samhällsstudier,
Tillhandahålles av institutionen.

Obligatorisk

Artiklar

Moment 4

Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring
Andersson, Daniel; Sander, Åke

2. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2009 - 598 s.
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ISBN:978-91-44-05398-1  LIBRIS-ID:11492167 
Endast kapitlen om Hinduism och Buddhism, sid 151-284 

 Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk

Bhagavad-Gi?ta? : vishet och yoga = Brahmavidya? yogas?a?stram s?ri?madbhagavadgi?ta?
Gansten, Martin

2. utg. : Nora : Nya Doxa, 2008 - 207, [1] s.
ISBN:978-91-578-0507-2  LIBRIS-ID:10648651 
(hela boken) 

 Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk

Eck, Diana L.; Edholm, Erik af

Darśan : det gudomliga skådandet : en introduktion till hinduisk ikonografi
Jackson, Peter

Nora : Nya Doxa, 1996 - 91 s.
ISBN:91-88248-86-0 ; 155:00  LIBRIS-ID:7770039 
Hela boken ca 60 sidor. 

 Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk

Penner, Hans H.

Rediscovering the Buddha: legends of the Buddha and their interpretation [Elektronisk
resurs]
New York : Oxford University Press, 2009
LIBRIS-ID:17396465 
Obligatorisk

Jacobsen, Knut A.

Hinduismen : historia, tradition, mångfald
Ericson, Malin

Stockholm : Natur och kultur, 2004 - 393, [1] s.
ISBN:91-27-09772-2 (inb.)  LIBRIS-ID:9567173 
(eller senare upplaga) 

 Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk

Jacobsen, Knut A

Buddhismen: religion, historia, liv
Natur och Kultur, 2002
ISBN: 9789127090217 

 (eller senare upplaga) 
 Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk

Kompendium och artiklar

Moment 5

Aldridge, Alan

Religion in the contemporary world : a sociological introduction
3. ed. : Oxford : Polity, 2013 - 250 s.
ISBN:9780745653471 (hft.)  LIBRIS-ID:13785150 
Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk
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Lindgren, Tomas

Religion och konflikt : komplexa samband, komplexa orsaker
Skellefteå : Artos & Norma Bokförlag, 2014 - 351 s.
ISBN:9789175807225  LIBRIS-ID:17022720 
Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk

Lindgren, Tomas

Fundamentalism och helig terror : religionspsykologi för vår tid
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2009 - 271 s.
ISBN:978-91-44-05392-9  LIBRIS-ID:11366323 
Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk

Toft, Monica Duffy; Philpott, Daniel; Shah, Timothy Samuel.

God's century : resurgent religion and global politics
New York : W.W. Norton, 2011 - x, 276 s.
ISBN:978-0-393-06926-6 ¹19.99  LIBRIS-ID:12133820 
Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk

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

 

Denna blankett ska bifogas kursplan vid inrättande av ny kurs och vid revidering av kurs 
 
Under rubriken ”Motiv” punkt 1-5: 

1) Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras. 
2) Ange om kursen ersätter annan kurs. 
3) Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras. 
4) Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i utbildningen. 
5) Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de förväntade studieresultaten (FSR) som finns upprättade. 
6) 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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Kurskod Kursbenämning Motiv Fr o m 
termin N / R 

6RV021 Religionsvetenskap 1 

 

Ersätter 6RV000 Religionsvetenskap I. 

 

Ny kursplan nödvändig på grund av namnbyte.  

Ersätter 6RV000 Religionsvetenskap I. 

För varje moment har de ämnesdidaktiska inslagen beskrivits 
tydligare och poängsatts.  

 

  

 

Förslag på 
klassificering till 
utbildningsområde 

Hänvisning till motsvarande 
kursplan/kurskod Motivering till förslag på klassificering 
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Kursplan
 Arbetskopia

 Uttagen: 2018-09-07
 

Religionsvetenskap 3
Religious Studies 3: Specialization Course

30.0 högskolepoäng
 

Kurskod: 6RV022
 Kursplan giltig från: 2018, vecka 40 

Ansvarig enhet: Institutionen för idé- och samhällsstudier
 SCB-ämnesrubrik: Religionsvetenskap

 Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå,min 60 hp kurser på grundnivå el min 2
års studier som förkunskapskrav,innehåller ex.arbete för kandidatexamen (G2E) 
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

 Utbildningsnivå: Grundnivå
  

Behörighet
Religionsvetenskap 2, med godkänt resultat på 22.5 hp, eller motsvarande.

Mål
Moment Metod och Teori

 För godkänd kurs ska studenten kunna:
  

Kunskap och förståelse
 • redogöra för några grundläggande vetenskapliga förhållningssätt, metoder och teorier.

  
Färdighet och förmåga

 • kritiskt analysera teoriers och metoders relevans för specifika frågeställningar;
 • tillämpa vetenskapliga teorier vid analys av specifika exempel;

 • kunna utforma diskussionsfrågor och leda fördjupade diskussioner kring olika teorier och metoder;
  

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • analysera den egna utgångspunkten och förförståelsen av sambanden mellan metod, teori och resultat.

 • kritiskt analysera teoriers och metoders lämplighet för specifika frågeställningar vad gäller resultatens giltighet;
 • kunna muntligt såväl som skriftligt förhålla sig kritiskt till såväl egna som andras argument, slutsatser och

ställningstaganden,
 • analysera och diskutera betydelsen av förståelse för metod och teori för lärare i grund och gymnasieskolan.

 • analysera och diskutera betydelsen av ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisning.
  

Moment Religion och etik
 För godkänd kurs ska studenten kunna:

  
Kunskap och förståelse

 • redogöra för grundläggande etiska teorier inom judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism;
 • beskriva och förklara olika sätt att se på etiska frågor inom judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism;

 • självständigt ge en utförlig beskrivning och en grundlig analys av ett par centrala frågeställningar i relation till
världsreligionernas etik.
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Färdighet och förmåga

 • utifrån ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt skriftligt och muntligt kunna analysera hur grundläggande begrepp,
centrala teorier och dogmer brukas inom dessa religiösa traditioner vad gäller etiska frågor.

 • tillämpa olika historie- och religionsvetenskapliga perspektiv och källkritik vid analys av dessa religiösa traditioners syn
på etik;

 • analysera förhållningssätt till specifika etiska frågor inom judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism;
 • presentera analyser, kritik och förslag till lösningar på etiska problem i tal och skrift till olika målgrupper.

  
Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt granska, värdera och diskutera kursinnehåll och kurslitteratur utifrån, bland annat, ett genusperspektiv;
 • skilja mellan inomreligiös och vetenskaplig terminologi;

 • uppvisa ett källkritiskt förhållningssätt till de olika källkategorierna som behandlas under momentet;
 • reflektera över relevansen av kunskap om dessa religiösa traditioners etik, i synnerhet med hänsyn till samhällets behov.

  
Moment Nya religiösa rörelser

 För godkänd kurs ska studenten kunna:
  

Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om och identifiera ett urval nya religiösa rörelser och strömningar;

 • redogöra för grundläggande drag i nya religiösa rörelser och strömningar vad gäller föreställningar, verksamheter och
historiska utvecklingar;

 • beskriva och förklara olika sätt att förklara dessa rörelser och deras uppkomst;
 • självständigt och utförligt beskriva och utföra en grundlig analys av centrala frågeställningar i nya religiösa rörelser.

  
Färdighet och förmåga

 • redogöra för och visa prov på ett kritiskt förhållningssätt till faktorer bakom uppkomsten och spridningen av organiserad
och oorganiserad alternativreligion i olika kontexter

 • utifrån ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt skriftligt och muntligt kunna analysera hur grundläggande begrepp,
centrala teorier och dogmer brukas inom dessa religiösa traditioner,

 • tillämpa olika historie- och religionsvetenskapliga perspektiv och källkritik vid analys av dessa religiösa traditioner;
  

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska, värdera och diskutera kursinnehåll och kurslitteratur utifrån, bland annat, ett genusperspektiv;

 • skilja mellan inomreligiös och vetenskaplig terminologi;
 • uppvisa ett källkritiskt förhållningssätt till de olika källkategorierna som behandlas under momentet;

 • reflektera över relevansen av kunskap om dessa religiösa traditioners och strömningar, i synnerhet med hänsyn till
samhällets behov

  
Moment Historiebruk och religion

 För godkänd kurs ska studenten kunna:
  

Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om och förståelse för olika sätt att se på historia,

 • visa kunskap om vad begreppen historiemedvetande, historiekultur och historiebruk innebär samt hur dessa begrepp
relaterar till religionsämnet.

  
 Färdighet och förmåga

 • uppvisa förmåga att självständigt identifiera och presentera exempel på historiebruk,
 • tillämpa olika historie- och religionsvetenskapliga perspektiv samt applicera källkritik vid analys av exempel på

historiebruk,
 • uppvisa förmåga att identifiera problematiskt historiebruk,

 • analysera och diskutera lösningar till detta, speciellt i en klassrumssituation.  
  

 Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • uppvisa ett källkritiskt förhållningssätt till de olika källkategorierna som behandlas under momentet;

 • värdera hanteringen av aktuell informationsteknologi och film i vetenskapliga och didaktiska sammanhang.
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Innehåll
Kursen behandlar interaktionen mellan religion, individ och samhälle. Kursen breddar och fördjupar tidigare tillägnade
kunskaper i religionsvetenskap och lägger särskild tyngdpunkt på etik inom några världsreligioner.

  
Moment Metod och teori 7,5hp

 Momentet problematiserar och diskuterar religionsvetenskap som ämne. Inom momentets ramar presenteras
grundläggande metoder och teori liksom vetenskapsteori. Vidare diskuteras strategier för att säkerställa undervisningens
vetenskapliga bas.

  
Moment Religion och etik 7,5 hp

 Momentet behandlar etik inom religionerna hinduism, buddhism, judendom, kristendom och islam. Inom momentet
kommer religionernas teoretiska och praktiska perspektiv på etik behandlas samt hur detta kan behandlas i grund- och /
eller gymnasieskolans klassrum.

  
Moment Nya religiösa rörelser 7,5 hp

 Momentet behandlar några religiösa strömningar som vuxit fram under de, drygt, senaste hundra åren. Det omfattar nya
religiösa rörelser av vitt skiftande slag och ursprung, så som Hare Krishna, och scientologi, och mer löst organiserad
religion som new age och folklig nyandlighet. Vidare problematiseras och diskuteras förhållningssätt, presentation och
tolkning av olika världsåskådningar i klassrummet.

  
Moment Historiebruk och religion 7,5 hp

 Momentet innehåller två delar där den första delen fokuserar på allmänna teorier om historiemedvetande, historiekultur
och historiebruk och syftar till att ge den studerande en grundläggande förståelse av hur dessa fenomen kan analyseras
samt hur detta relaterar till religionsämnet. I momentets andra del fokuseras och analyseras konkreta exempel på olika
typer av historiebruk och dess koppling till religion i exempelvis historiska utställningar, minnesmärken, politisk debatt,
nyhetsrapportering och populärkultur. I momentet kan ingå en exkursion till en plats eller ett område av speciellt intresse
ur ett historiebruksperspektiv där olika historiska platser, minnesmärken, museer etc. besöks och analyseras. Studenter
som inte önskar medfölja på denna exkursion ges möjlighet att analysera andra konkreta exempel på historiebruk. I
momentet ingår att konstruera övningar i källkritik och analys av historiebruk som kan användas i skolans
religionsundervisning.

  
 
 

Undervisning
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
Kunskapsredovisning sker i form av skriftliga och muntliga prov. De skriftliga proven bedöms med betygsgraderna Väl
godkänd, Godkänd och Underkänd. De muntliga delarna bedöms med betygsgraderna Godkänd och Underkänd.

  
För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på sammanlagt minst 15 hp av
examinationerna. Student som erhållit godkänt betyg för ej genomgå förnyat prov.

  
Moment Metod och teori

 5 hp PM
 2,5 hp muntliga presentationer och analyser av didaktiska tillämpningar.

  
Moment Religion och etik

 5 hp PM
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2,5 hp muntliga presentationer och analyser av didaktiska tillämpningar.
  

 
Moment Nya religiösa rörelser

 5 hp PM
 2,5 hp muntliga presentationer och analyser av didaktiska tillämpningar.

  
Moment Historiebruk och religion

 5 hp PM
 2,5 hp muntliga presentationer och analyser av didaktiska tillämpningar.

  
 
 
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.

 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.

  
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.

  
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.

  
 

Kurslitteratur

Litteraturlista (Ej klarmarkerad)

Moment 1

Kjørup, Søren

Människovetenskaperna : problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori
Torhell, Sven-Erik

2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2009 - 381 s.
ISBN:978-91-44-05412-4  LIBRIS-ID:11299255 
URL:  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/6688-02/height/320/width/320/bild.jpg
Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk

Alvesson, Mats; Sköldberg, Kaj

Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod
Lund : Studentlitteratur, 1994 - 402 s.
ISBN:91-44-38161-1 
(eller senare upplaga) 

 Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk

Ahrne, Göran

Handbok i kvalitativa metoder
Svensson, Peter

2. uppl. : Stockholm : Liber, 2015 - 275 s.
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ISBN:9789147112241  LIBRIS-ID:17987985 
Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk

Artiklar

Referenslitteratur Moment 1

Ejlertsson, Göran

Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik
3. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2014 - 163 s.
ISBN:9789144101637  LIBRIS-ID:16635306 
Se bibliotekskatalogen Album

Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend

Den kvalitativa forskningsintervjun
Torhell, Sven-Erik

3. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2014 - 412 s.
ISBN:9789144101675  LIBRIS-ID:16763239 
Se bibliotekskatalogen Album

Wibeck, Victoria

Fokusgrupper : om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod
2., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2010 - 178 s.
ISBN:978-91-44-05856-6  LIBRIS-ID:11815997 
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 2

Lawton, Clive; Morgan, Peggy

Etical issues in six religious traditions
Edinburgh University Press, Edinburgh, 2007
Obligatorisk

Artiklar

Moment 3

Litteratur bestäms i samråd med examinator.

Artiklar

Moment 4

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

 

Denna blankett ska bifogas kursplan vid inrättande av ny kurs och vid revidering av kurs 
 
Under rubriken ”Motiv” punkt 1-5: 

1) Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras. 
2) Ange om kursen ersätter annan kurs. 
3) Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras. 
4) Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i utbildningen. 
5) Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de förväntade studieresultaten (FSR) som finns upprättade. 
6) 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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Kurskod Kursbenämning Motiv Fr o m 
termin N / R 

6RV022 Religionsvetenskap 3 

Ersätter 6RV002, Religionsvetenskap 
III: påbyggnadskurs, 30 hp 

Ny kursplan nödvändig på grund av namnbyte. För att studenterna 
ska ha möjlighet att läsa en kurs som inte kräver en 
kandidatuppsats är tidigare Religionsvetenskap III nu delats upp i 
två olika kursplaner, där denna är den ena.  

Förutom de två tidigare momenten Metod och teori samt Religion 
och etik, får nu studenterna läsa momenten Nya religiösa rörelser 
och Historiebruk och religion. 

För varje moment har de ämnesdidaktiska inslagen beskrivits 
tydligare och poängsatts. 

 

VT19 N 

 

Förslag på 
klassificering till 
utbildningsområde 

Hänvisning till motsvarande 
kursplan/kurskod Motivering till förslag på klassificering 
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Kursplan
 Arbetskopia

 Uttagen: 2018-09-07
 

Religionsvetenskap 3, med kandidatuppsats
Religious Studies 3: Specialization Course

30.0 högskolepoäng
 

Kurskod: 6RV023
 Kursplan giltig från: 2018, vecka 40 

Ansvarig enhet: Institutionen för idé- och samhällsstudier
 SCB-ämnesrubrik: Religionsvetenskap

 Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå,min 60 hp kurser på grundnivå el min 2
års studier som förkunskapskrav,innehåller ex.arbete för kandidatexamen (G2E) 
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

 Utbildningsnivå: Grundnivå
  

Behörighet
Religionsvetenskap 2, med godkänt resultat på 22.5 hp, eller motsvarande.

Mål
Moment Metod och Teori

 För godkänd kurs ska studenten kunna:
  

Kunskap och förståelse
 • redogöra för några grundläggande vetenskapliga förhållningssätt, metoder och teorier.

  
Färdighet och förmåga

 • kritiskt analysera teoriers och metoders relevans för specifika frågeställningar;
 • tillämpa vetenskapliga teorier vid analys av specifika exempel;

 • kunna utforma diskussionsfrågor och leda fördjupade diskussioner kring olika teorier och metoder;
  

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • analysera den egna utgångspunkten och förförståelsen av sambanden mellan metod, teori och resultat.

 • kritiskt analysera teoriers och metoders lämplighet för specifika frågeställningar vad gäller resultatens giltighet;
 • kunna muntligt såväl som skriftligt förhålla sig kritiskt till såväl egna som andras argument, slutsatser och

ställningstaganden,
 • analysera och diskutera betydelsen av förståelse för metod och teori för lärare i grund och gymnasieskolan.

 • analysera och diskutera betydelsen av ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisning.
  

 
Moment Religion och etik

 För godkänd kurs ska studenten kunna:
  

Kunskap och förståelse
 • redogöra för grundläggande etiska teorier inom judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism;

 • beskriva och förklara olika sätt att se på etiska frågor inom judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism;
 • självständigt ge en utförlig beskrivning och en grundlig analys av ett par centrala frågeställningar i relation till
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världsreligionernas etik.
  

Färdighet och förmåga
 • utifrån ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt skriftligt och muntligt kunna analysera hur grundläggande begrepp,

centrala teorier och dogmer brukas inom dessa religiösa traditioner vad gäller etiska frågor.
 • tillämpa olika historie- och religionsvetenskapliga perspektiv och källkritik vid analys av dessa religiösa traditioners syn

på etik;
 • analysera förhållningssätt till specifika etiska frågor inom judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism;

 • presentera analyser, kritik och förslag till lösningar på etiska problem i tal och skrift till olika målgrupper.
  

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska, värdera och diskutera kursinnehåll och kurslitteratur utifrån, bland annat, ett genusperspektiv;

 • skilja mellan inomreligiös och vetenskaplig terminologi;
 • uppvisa ett källkritiskt förhållningssätt till de olika källkategorierna som behandlas under momentet;

 • reflektera över relevansen av kunskap om dessa religiösa traditioners etik, i synnerhet med hänsyn till samhällets behov.
  

 
 
Moment Kandidatuppsats

 För godkänd kurs ska studenten kunna:
  

Kunskap och förståelse
 • visa förtrogenhet med de metodiska och teoretiska problem som aktualiseras under en forskningsprocess;

 • hantera vedertagen formalia vid akademiskt skrivande.
  

Färdighet och förmåga
 • uppvisa förmåga att självständigt formulera och lösa en forskningsuppgift;

 • uppvisa förmåga att självständigt söka källmaterial; samt
 • analysera och presentera en för läraryrket relevant religionsvetenskaplig frågeställning i form av en uppsats.

  
Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • uppvisa ett källkritiskt förhållningssätt till de olika källkategorierna som används i ett specifikt religionsvetenskapligt
forskningsarbete;

 • konstruktivt kritiskt granska sitt eget och andras vetenskapliga skrivande.
  

 
 
 
 

Innehåll
Kursen behandlar interaktionen mellan religion, individ och samhälle. Kursen breddar och fördjupar tidigare tillägnade
kunskaper i religionsvetenskap och lägger särskild tyngdpunkt på etik inom några världsreligioner.

  
Moment Metod och teori 7,5hp

 Momentet problematiserar och diskuterar religionsvetenskap som ämne. Inom momentets ramar presenteras
grundläggande metoder och teori liksom vetenskapsteori. Vidare diskuteras strategier för att säkerställa undervisningens
vetenskapliga bas.

  
Moment Religion och etik 7,5 hp

 Momentet behandlar etik inom religionerna hinduism, buddhism, judendom, kristendom och islam. Inom momentet
kommer religionernas teoretiska och praktiska perspektiv på etik behandlas samt hur detta kan behandlas i grund- och /
eller gymnasieskolans klassrum.

  
Moment Kandidatuppsats 15 hp

 I momentet behandlas hur man kan analysera och presentera en, för läraryrket relevant, religionsvetenskaplig
frågeställning. Detta sker genom ett självständigt uppsatsarbete omfattande 15 hp.
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Undervisning
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
Kunskapsredovisning sker i form av skriftliga och muntliga prov. De skriftliga proven bedöms med betygsgraderna Väl
godkänd, Godkänd och Underkänd. De muntliga delarna bedöms med betygsgraderna Godkänd och Underkänd.

  
För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på sammanlagt minst 20 hp av
examinationerna. Student som erhållit godkänt betyg för ej genomgå förnyat prov.

  
Moment Metod och teori

 5 hp PM
 2,5 hp muntliga presentationer och analyser av didaktiska tillämpningar.

  
Moment Religion och etik

 5 hp PM
 2,5 hp muntliga presentationer och analyser av didaktiska tillämpningar.

  
Moment Kandidatuppsats

 Uppsats 15 hp (här ingår opponering och seminariedeltagande).
  

 
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.

 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.

  
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.

  
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.

  
 

Kurslitteratur

Litteraturlista (Ej klarmarkerad)

Moment 1

Kjørup, Søren

Människovetenskaperna : problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori
Torhell, Sven-Erik

2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2009 - 381 s.
ISBN:978-91-44-05412-4  LIBRIS-ID:11299255 
URL:  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/6688-02/height/320/width/320/bild.jpg
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Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk

Alvesson, Mats; Sköldberg, Kaj

Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod
Lund : Studentlitteratur, 1994 - 402 s.
ISBN:91-44-38161-1 
(eller senare upplaga) 

 Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk

Ahrne, Göran

Handbok i kvalitativa metoder
Svensson, Peter

2. uppl. : Stockholm : Liber, 2015 - 275 s.
ISBN:9789147112241  LIBRIS-ID:17987985 
Se bibliotekskatalogen Album

Obligatorisk

Artiklar

Referenslitteratur Moment 1

Ejlertsson, Göran

Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik
3. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2014 - 163 s.
ISBN:9789144101637  LIBRIS-ID:16635306 
Se bibliotekskatalogen Album

Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend

Den kvalitativa forskningsintervjun
Torhell, Sven-Erik

3. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2014 - 412 s.
ISBN:9789144101675  LIBRIS-ID:16763239 
Se bibliotekskatalogen Album

Wibeck, Victoria

Fokusgrupper : om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod
2., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2010 - 178 s.
ISBN:978-91-44-05856-6  LIBRIS-ID:11815997 
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 2

Lawton, Clive; Morgan, Peggy

Etical issues in six religious traditions
Edinburgh University Press, Edinburgh, 2007
Obligatorisk

Artiklar

Moment 3

Rienecker; Jørgensen

Att skriva en bra uppsats
Liber: Malmö., 2009
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Obligatorisk

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

 

Denna blankett ska bifogas kursplan vid inrättande av ny kurs och vid revidering av kurs 
 
Under rubriken ”Motiv” punkt 1-5: 

1) Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras. 
2) Ange om kursen ersätter annan kurs. 
3) Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras. 
4) Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i utbildningen. 
5) Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de förväntade studieresultaten (FSR) som finns upprättade. 
6) 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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Kurskod Kursbenämning Motiv Fr o m 
termin N / R 

6RV023 Religionsvetenskap 3, med 
kandidatuppsats 

Ersätter 6RV002 Religionsvetenskap III: 
påbyggnadskurs, 30 hp 

Ny kursplan nödvändig på grund av namnbyte. Har i huvudsak 
samma innehåll som tidigare Religionsvetenskap III. 

För varje moment har de ämnesdidaktiska inslagen beskrivits 
tydligare och poängsatts. 

 

VT19 N 

 

Förslag på 
klassificering till 
utbildningsområde 

Hänvisning till motsvarande 
kursplan/kurskod Motivering till förslag på klassificering 
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Förhandsgranskning kursplan (arbetskopia)  Skriv ut (Svenska)    Skriv ut (Engelska)  6MA046 Envariabelanalys 2 7.5 hp

6MA046 Calculus in One Variable
2 7.5 credits
 

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska
Betygsskala* För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Utbildningsområde* 100% UTBILDNINGSOMRÅDE EJ BESLUTAT
Utbildningsnivå* Grundnivå

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)

Inrättad*

Inrättad av*

Reviderad*

Reviderad av*

Kursplan giltig från* 2018, vecka 35

Ansvarig enhet* Institutionen för matematik och matematisk statistik

Medverkande enheter

Kursens koppling till program

Behörighet*
För tillträde till kursen krävs en kurs i matematisk analys omfattande minst 7,5 hp  eller motsvarande.
Noteringar
Skapad efter förlaga
Mål
För godkänd kurs ska den studerande kunna

  
 Kunskap och förståelse

redogöra för Riemannintegralens definition och centrala satser för denna integral
redogöra för centrala satser om konvergens för följder och serier
redogöra för viktiga klasser av serier och deras konvergensegenskaper

 
 Färdighet och förmåga

tillämpa integrationsmetoder för att beräkna bestämda och generaliserade integraler
tillämpa integraler för att bestämma areor, rotationsvolymer och båglängder
lösa enkla separabla och första ordningens differentialekvationer
skissa parametriska kurvor och beräkna längden av dessa
använda konvergenstest för att avgöra konvergens eller divergens för givna serier
tillämpa teori för Taylorserier för att approximera funktioner och beräkna gränsvärden

 
 Värderingsförmåga och förhållningssätt

kritiskt granska egna eller andras matematiska resonemang

Innehåll
Moment 1 (6,5 hp): Matematisk teori för funktioner av en variabel

 I momentet introduceras först teori för Riemannintegralen och dess grundläggande egenskaper. Integralen tolkas geometriskt som arean av ytan under en positiv
funktionskurva. Integralkalkylens fundamentalsats och medelvärdessats behandlas och olika metoder för att evaluera integraler behandlas, särskilt
variabelsubstitution och partiell integration. Begreppet generaliserad integral som ett gränsvärde av bestämd integral införs här.

 Flera olika tillämpningar av integralbegreppet behandlas, som rotationsvolym, båglängd samt separabla och första ordningens linjära differentialekvationer.
Begreppet parametrisk kurva definieras, och formeln för längden av parametriska kurvor ges som en generalisering av formeln för båglängd av funktionskurvor.

 Som en andra huvuddel av momentet introduceras begreppet talföljd, och några centrala satser för talföljder behandlas. Med detta som grund definieras sedan
begreppet konvergent serie. Nödvändiga och tillräckliga villkor för konvergens av serier utreds. Slutligen introduceras potensserier och begreppet Taylorserie.
Några centrala satser i samband med detta behandlas, och tillämpas vid approximation av funktioner och bestämning av gränsvärden.

  
Moment 2 (1 hp): Datorlaborationer

 I momentet behandlas numeriska approximationer med hjälp av datorstödda beräkningar.
Undervisning
Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar och lektionsundervisning samt handledning av datorlaborationer.
Examination
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Examinationen på moment 1 sker genom skriftliga prov. Examinationen på moment 2 sker genom skriftlig laborationsrapport. På moment 1 sätts något av
omdömena Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På moment 2 sätts endast omdömet Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges
något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga moment är godkända. Betyget på
kurs avgörs av omdömet på moment 1.

  
 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 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.
Föreskrifter vid övergångar
Text saknas

Övriga föreskrifter
I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn i matematik
och matematisk statistik.
Kurslitteratur
 
Visa kurslitteratur 

6MA046 Calculus in One Variable 2 7.5 credits

6MA046 Envariabelanalys 2 7.5 hp
 

 

Grading System* VG Pass with distinction, G Pass, U Fail
Fields of Education* 100%
Level of Education* Basic level

SCB Subject* Mathematics
Main Field of Study and progress

level
Mathematics: first cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as
entry requirements 

Established*

Established by*

Revised*

Revised by*

Syllabus valid from* 2018, week 35

Responsible Department* Institutionen för matematik och matematisk statistik

Participating Department

Programme Connection

Requirements*
Text is missing

Decisions and Guidelines
Text is missing

Learning Outcomes
Text is missing

Contents
Text is missing

Instruction
Text is missing
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Examination
Text is missing

Regulation of Course Changes
Text is missing

Other Directives
Text is missing

Course Literature
 
 
Show Reading List 
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Mall till hanteringsordning 
Lärarhögskolan 
Dnr FS 1.1-522-16 

 

2018-02-14 

    

 

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) Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras, 
2) Ange om kursen ersätter annan kurs, 
3) Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras, 
4) Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i utbildningen, 
5) 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 Omfattning Motiv Fr o m 
termin 

Period N / 
R 

6MA042 Matematiska metoder 7,5 hp Mindre justeringar av innehåll och FSR av 
6MA022, men som sannolikt kräver ny 
kursplan 

Vt18 V1-5 N 
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6MA040 Algebra 7,5 hp Mindre justeringar av innehåll och FSR av 
6MA018, men som sannolikt kräver ny 
kursplan 

Vt18 V6-10 N 

xxx Matematikdidaktik 1 för 
grundskolans åk 7-9 
och gymnasiet 

7,5 hp 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  

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 Statistik för lärare 7,5 hp Mindre justeringar av innehåll och FSR 
för 6MS001, men som sannolikt kräver ny 
kursplan 

Ht18 H6-10 N 
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xxx Matematikdidaktik 2 för 
grundskolans åk 7-9 
och gymnasiet 

7,5 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 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 

6MA036 

Linjär algebra 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 

Bilaga p 59 B



Mall till hanteringsordning 
Lärarhögskolan 
Dnr FS 1.1-522-16 

 

2018-02-14 

    

 

justeringar av innehåll och FSR som 
kräver ny kursplan 

6MA045 Differentialekvationer 
och flervariabelanalys 

7,5 hp Mindre justeringar av innehåll och FSR av 
6MA027, men som sannolikt kräver ny 
kursplan 

Vt19 V16-20 N 

6MS003 Statistik för naturvetare 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 
kursplan 
6MA034 

Läraryrkets 
dimensioner 

22,5 hp Just nu inga ändringar men på sikt 
behöver ramkursplanen för denna justeras.  

Ht18, Vt19 H1-15 
samt 
V1-15 

-- 

-- Examensarbete för 
ämneslärarexamen-
Matematik 

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 

Ht18 H16-20 
samt 
därefter 
V1-15 

N 
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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.  

Bilaga p 59 B



2018-09-14 SELMA

https://selma.its.uu.se/selma2-umu/selma2/AF0100/granska?kplanid=23552 1/3

Förhandsgranskning kursplan (arbetskopia)  Skriv ut (Svenska)    Skriv ut (Engelska)  6MA049 Att undervisa i matematik
(VFU) 6.0 hp

6MA049 Teaching in
Mathematics 6.0 credits
 

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska
Betygsskala* För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Utbildningsområde* 100% UTBILDNINGSOMRÅDE EJ BESLUTAT
Utbildningsnivå* Grundnivå

SCB-ämnesrubrik* Matematik
Huvudområden och successiv

fördjupning
Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå
eller minst två års sammanlagda studier som förkunskapskrav (G2F)

Inrättad*

Inrättad av*

Reviderad*

Reviderad av*

Kursplan giltig från* 2018, vecka 34

Ansvarig enhet* Institutionen för matematik och matematisk statistik

Medverkande enheter

Kursens koppling till program

Behörighet*
Univ: Ämneslärare som profession (UK), 6 hp; Lärande och undervisning (UK), 7,5 hp; Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp; Etik, demokrati
och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp; och Att vara ämneslärare (VFU) 1,5 hp eller motsvarande är godkända.

 Utöver detta krävs för ämneslärare med inriktning mot gymnasiet minst 60 hp i matematik.
  

Noteringar
Text saknas

Mål
För godkänd kurs ska den studerande

  
Kunskap och förståelse

visa grundläggande kunskap om hur man anpassar undervisningen till styrdokumentens direktiv och behoven hos aktuell elevgrupp
visa grundläggande kunskap om hur elevers ämneskunskaper formativt kan bedömas

Färdighet och förmåga

i skolpraktiken kunna omsätta och kommunicera de kunskaper i såväl utbildningsvetenskap som ämnesteori och ämnesdidaktik som förvärvats under
tidigare studier
kunna planera, genomföra och reflektera kring undervisning utifrån verksamhetens mål och aktuella elevgruppers förkunskaper och förutsättningar
genom sitt ledarskap kunna väcka elevers intresse och nyfikenhet för ämnet samt skapa en god lärandemiljö för alla elever
kunna analysera observerad undervisning utifrån ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper

Värderingsförmåga och förhållningssätt

kunna kritiskt granska och värdera sin roll som pedagogisk ledare
kunna bemöta och interagera med elever, skolpersonal och andra intressenter på ett ansvarsfullt, respektfullt och professionellt sätt

Innehåll
Kursens fokus är undervisning och lärande i matematik. Under kursens gång förväntas studenten tillsammans med handledaren, utifrån skolans styrdokument
och de kunskaper som förvärvats under tidigare studier, planera, genomföra, utvärdera och dokumentera undervisning i matematik. Kursen omfattar både
auskultation och egen undervisning vid grund- eller gymnasieskola samt campusförlagt förberedelse- och uppföljningsarbete.
Undervisning
Kursen genomförs huvudsakligen i skolverksamheten. VFU-perioden ska omfatta 40 timmars arbetsvecka inklusive planering och genomförande av lektioner,
auskultationer, arbete med VFU-uppgifter samt deltagande i annan verksamhet kopplad till lärarens yrkesroll. Studenten ska tillsammans med lokala VFU-
handledare planera VFU så att arbetet ryms inom ramen för heltidstjänstgöring. Studenten genomför och utvärderar undervisning i huvudsak i sitt ingångsämne.
Under kursen genomförs ett antal VFU-uppgifter. Visst förberedelse- och uppföljningsarbete är campusförlagt.
Examination
En utsedd universitetslärare svarar för bedömningen av studentens prestationer dels i samband med VFU-besök som består av bedömning av den studerandes
undervisning (planering, genomförande och utvärdering) och hens bidrag till det efterföljande trepartssamtalet, dels genom bedömning av en skriftlig VFU-
rapport. 

 

Bilaga p 59 B

Anna Rådström�
Kursplanen ser bra ut. Den är godkänd och klar att hanteras vidare enligt den hanteringsordning som gäller vid institutionen/fakulteten.
Anna Rådström 180920�



2018-09-14 SELMA

https://selma.its.uu.se/selma2-umu/selma2/AF0100/granska?kplanid=23552 2/3

 
Kursen examineras genom följande prov:

Ett undervisningstillfälle vid VFU-besök
Ett uppföljande trepartssamtal i anslutning till ovanstående VFU-besök
En individuell skriftlig inlämningsuppgift (VFU-rapport) 

Lektioner genomförda vid VFU-besöket och det efterföljande trepartssamtalet, samt den skriftliga inlämningsuppgiften bedöms med något av resultaten väl
godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). Slutbetyg på hel kurs beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda. För slutbetyget godkänt (G) krävs
att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För slutbetyget väl godkänt (VG) krävs därutöver att samtliga prov bedömts med resultatet väl
godkänt (VG).

  
Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. 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). Rätten till förnyat provtillfälle för
de prov som kräver ytterligare praktikperiod (VFU) är enligt 6 kap. 21 § i högskoleförordningen (1993:100) samt artikel 14.1 i Umeå universitets Regler för betyg
och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2–553-14), begränsad till två perioder inklusive ordinarie praktikperiod (VFU). 

  
Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds
istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie
provtillfälle, undantaget de prov som kräver ytterligare praktikperiod (VFU).

  
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift, undantaget då begränsningen av provtillfällen är
överskridna. 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 inom kursens verksamhetsförlagda delar alternativt genomgått ordinarie prov samt ett
omprov inom kursens övriga delar, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF
samt artikel 2.1 i Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2–553-14)). Begäran om ny examinator ställs till
prefekten vid institutionen för matematik och matematisk statistik.

  
Underkännande av student under pågående praktik

 Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana
brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan
komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

  
 I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka

kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske.
Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.
Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska
studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.
Föreskrifter vid övergångar
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
Registerkontroll

 För att studenten ska få deltaga i kursens verksamhetsförlagda delar, krävs enligt 2 kap. 31-33 §§ Skollagen (2010:800) att studenten lämnar utdrag från
Polismyndighetens belastningsregister. För närmare information, se Lärarhögskolans riktlinjer.

  
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 Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande
på grund- och avancerad nivå (FS 1.1–501-15).

  
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.
Kurslitteratur
Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.

 
 

6MA049 Teaching in Mathematics 6.0 credits

6MA049 Att undervisa i matematik (VFU) 6.0 hp
 

 

Grading System* VG Pass with distinction, G Pass, U Fail
Fields of Education* 100%
Level of Education* Basic level

SCB Subject* Mathematics
Main Field of Study and progress No Main Field of Study: first cycle, has at least 60 credits in first-cycle
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level course/s as entry requirements 

Established*

Established by*

Revised*

Revised by*

Syllabus valid from* 2018, week 34

Responsible Department* Institutionen för matematik och matematisk statistik

Participating Department

Programme Connection

Requirements*
Text is missing

Decisions and Guidelines
Text is missing

Learning Outcomes
Text is missing

Contents
Text is missing

Instruction
Text is missing

Examination
Text is missing

Regulation of Course Changes
Text is missing

Other Directives
Text is missing

Course Literature
The reading list is missing. For further information, please contact the responsible department.
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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) Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras, 
2) Ange om kursen ersätter annan kurs, 
3) Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras, 
4) Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i utbildningen, 
5) 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 Omfattning Motiv Fr o m 
termin 

Period N / 
R 

6MA042 Matematiska metoder 7,5 hp Mindre justeringar av innehåll och FSR av 
6MA022, men som sannolikt kräver ny 
kursplan 

Vt18 V1-5 N 
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6MA040 Algebra 7,5 hp Mindre justeringar av innehåll och FSR av 
6MA018, men som sannolikt kräver ny 
kursplan 

Vt18 V6-10 N 

xxx Matematikdidaktik 1 för 
grundskolans åk 7-9 
och gymnasiet 

7,5 hp 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  

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 Statistik för lärare 7,5 hp Mindre justeringar av innehåll och FSR 
för 6MS001, men som sannolikt kräver ny 
kursplan 

Ht18 H6-10 N 
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xxx Matematikdidaktik 2 för 
grundskolans åk 7-9 
och gymnasiet 

7,5 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 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 

6MA036 

Linjär algebra 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 
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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 
6MA027, men som sannolikt kräver ny 
kursplan 

Vt19 V16-20 N 

6MS003 Statistik för naturvetare 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 
kursplan 
6MA034 

Läraryrkets 
dimensioner 

22,5 hp Just nu inga ändringar men på sikt 
behöver ramkursplanen för denna justeras.  

Ht18, Vt19 H1-15 
samt 
V1-15 

-- 

-- Examensarbete för 
ämneslärarexamen-
Matematik 

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 

Ht18 H16-20 
samt 
därefter 
V1-15 

N 
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2018-02-14 

    

 

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.  

Bilaga p 59 B



Kursplan (GUU 25 sept 2018) 
 
Ekonomisk och social geografi, 15 hp 
Economic and Social Geography, 15 Credits 
 
Högskolepoäng: 15.0 hp 
Kurskod:  XKGXXX 
Ansvarig institution: Inst. för geografi och ekonomisk historia 
Datum för fastställande:   
Beslutad av:   
Reviderad:   
Giltig från:   
Giltig till: Tillsvidare 
Nivå: Grundnivå 
Huvudområden och successiv fördjupning: 
Geografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 
Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 
Betygsgrader: 
För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd 
 
Innehåll 
Moment 1: Globalisering och ekonomisk lokalisering, 7,5 hp.  
Momentet innefattar globaliseringsprocesser i relation till ekonomisk-geografiska teorier och 
modeller avseende t.ex. ekonomins aktörer, lokalisering, förutsättningar och problem med 
ekonomisk tillväxt, samt nätverk, interaktion, handel och transporter. Dessutom belyses det 
svenska näringslivets struktur och betydelse för arbetsmarknad och försörjning. 
 
Moment 2: Globala och lokala relationer, 7,5 hp.  
Momentet innefattar en genomgång av grundläggande kulturgeografiska teoretiska utgångspunkter 
och rumsuppfattningar. Här behandlas rumsliga relationer och dess konsekvenser på lokal, 
regional, nationell och global nivå. Utifrån ett kulturgeografiskt perspektiv behandlas också sociala 
dimensioner av samhället rörande bl.a., föreställningar om identiteter (kön, klass, etnicitet, 
sexualitet, ålder, funktionshinder), kultur och natur och hur det påverkar, och påverkas av, 
produktionen av plats och rum. 
 
Förväntade studieresultat 
 
Kunskap och förståelse: 
1. redogöra kulturgeografins teoretiska utgångspunkter, 
2. redogöra för grundläggande teorier och begrepp inom ekonomisk och social geografi, 
 
Färdighet och förmåga: 
3. insamla geografiska data, t ex via Sveriges statistiska databaser, och genomföra enklare 
bearbetningar och sammanställningar av dessa uppgifter med hjälp av kalkylprogram (Excel), 
4. enskilt och i grupp författa skriftliga rapporter (PM) och presentera dem muntligt i enlighet med 
givna instruktioner och tidsramar, 
5. applicera ekonomisk-geografiska teorier på lokaliseringsmönster, produktionsfaktorers 
betydelse, ekonomisk utveckling/tillväxt, arbetsmarknadens funktionssätt och näringslivets 
internationalisering, 
7. exemplifiera hur ekonomiska och sociala processer och maktstrukturer på lokal, regional, 
nationell och global nivå påverkar individers och samhällsgruppers levnadsvillkor och 
handlingsutrymme, 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
8. värdera och bedöma andra studenters arbeten, samt 
9. analysera ekonomiska och sociala processer med hjälp av rumsliga teorier. 
  

Kommenterad [MO1]: Se kommentarer nedan, därefter 
är kursplanen godkänd och klar att hanteras vidare 
enligt den hanteringsordning som gäller vid 
institutionen/fakulteten. Obs! Meddela ny kurskod så 
snart en sådan finns 

Kommenterad [MO2]: Nedan för rubriken förväntade 
studieresultat ska stå: För godkänd kurs ska den 
studerande kunna 

Kommenterad [MO3]: Vilka arbeten? Ett PM? 
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Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet 
 
Undervisningens upplägg 
Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och/eller studiebesök. Under 
kursen genomförs vidare två självständiga övningar och en gruppövning. Delar av undervisningen 
kan komma att ges på engelska. 
 
Examination 
Kursen examineras genom följande prov: 

Moment 1 

- En skriftlig salstentamen (0-16 poäng) 
- En skriftlig inlämningsuppgift (0-4 poäng) 
- Fyra litteraturseminarier (U/G) 

 

Moment 2 

- En PM (en gruppdel och en individuell del) som redovisas vid ett seminarium (0-16 poäng) 
- Fyra litteraturseminarier (U/G) 

 
Inlämningsuppgifterna poängsätts i enlighet med uppgifterna ovan. Minst 50 procent av 
maxpoängen på respektive inlämningsuppgift krävs för godkänt. Litteraturseminarierna bedöms 
endast med Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för 
högre betyg. Maxpoängen på kursen är 36. På kursen ges betyget väl godkänd, godkänd eller 
underkänd. För godkänt betyg på kursen krävs att alla examinerande moment är godkända. För väl 
godkänt betyg krävs en summa motsvarande 75 procent av den totala poängen. Omtentamen och 
övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år 
efter vederbörande students förstagångsregistrering till kursen. 
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. 
  
Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra 
anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. 
 
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. 
 
 
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. 
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Litteratur 
Giltig från: 2018 vecka xx 
 
Kulturgeografi : en ämnesteoretisk introduktion  
Gren Martin, Hallin Per-Olof, Lindqvist Ingela  
1. uppl. : Malmö : Liber : 2003 : 224 s. :  
ISBN: 91-47-06504-4  
Se bibliotekskatalogen Album  
 
Dicken Peter.  
Global shift : mapping the changing contours of the world economy 
7th ed. : Thousand Oaks, CA : Sage : 2015. : 632 s. :  
ISBN:  
Se bibliotekskatalogen Album  
 
Introduction to economic geography : globalization, uneven development and place  
MacKinnon Danny., Cumbers Andrew.  
2nd ed. : Harlow : Pearson Prentice Hall : 2011. : xvi, 334 p. :  
ISBN: 0273727273  
Se bibliotekskatalogen Album  
 
Rönnlund M och Tollefsen A  
Rum: Samhällsvetenskapliga perspektiv 
Liber: Stockholm: 2016. 

ISBN: 9789147115174 
 
Socialgeografiskt kompendium: Lista på nedladdningsbara artiklar, ca 200 sidor. 
 
Ekonomgeografiskt kompendium: Lokaliseringsteorier: 100 s. (Tillhandahålles genom 
institutionen.)  
 
Litteratur enligt lärarens anvisningar tillkommer. 
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Bilaga till ”Hanteringsordning för kursplaner och kurstillfällen vid institutioner med 
utbildningsuppdrag inom Lärarhögskolans program eller fristående kursutbud” 

 

Denna blankett ska bifogas kursplan vid inrättande av ny kurs och vid revidering av kurs 
 
Under rubriken ”Motiv” punkt 1-5: 

1) Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras. 
2) Ange om kursen ersätter annan kurs. 
3) Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras. 
4) Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i utbildningen. 
5) Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de förväntade studieresultaten (FSR) som finns upprättade. 
6) 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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Kurskod Kursbenämning Motiv Fr o m 
termin N / R 

6KGXXX 

(ej 
fastställd) 

Ekonomisk och social geografi Ny kurs inom ämneslärarutbildningen inom geografi, genomförs 
första gången vt-19. Kursen ska samläsas fullt ut med ordinarie 
kurs med samma namn vid institutionen (vilken på vårterminerna 
läses av studenter på turismprogrammet och ev fristående kurs). 
Kursplanen är lite modifierad från höstens kursplan. Främst 
handlar det om att utveckla FSR och förtydliga angående 
examinationer. FSR 1-2 och 5 examineras via skriftlig 
salstentamen, medan FSR 3-4 examineras genom skriftliga 
inlämningsuppgifter/PM (inkl seminarium). Övriga FSR 
examineras via litteraturseminarierna.     

VT-18 N 

 

Förslag på 
klassificering till 
utbildningsområde 

Hänvisning till motsvarande 
kursplan/kurskod Motivering till förslag på klassificering 
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Kursplan
Arbetskopia
Uttagen: 2018-10-03

Matematikdidaktik 2 för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiet
Mathematics Education 2 for for the Secondary and Upper Secondary Level

7.5 högskolepoäng

Kurskod: 6MN051
Kursplan giltig från: 2018, vecka 5
Ansvarig enhet: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
SCB-ämnesrubrik: Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Ingen successiv fördjupning
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå

Behörighet

För tillträde till kursen krävs Matematikdidaktik 1 eller motsvarande kunskaper.

Mål

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
redogöra för de matematiska förmågorna problemlösning och modellering
redogöra för elevers kunskapsutveckling beträffande geometri, samband och förändring utgående från relevant
forskning och beprövad erfarenhet
redogöra för några olika digitala verktyg och deras användningsområde i matematikundervisningen

Färdighet och förmåga
tolka styrdokumenten inom det ämnesområde som behandlas på kursen och omsätta dessa i
undervisningspraktiken.
diagnostisera och dokumentera samt kommunicera elevers kunskapsutveckling, inom det ämnesområde som
behandlas på kursen, till relevanta parter
utforma en pedagogisk planering

Värderingsförmåga och förhållningssätt
värdera olika val av arbetssätt och läromedel för elevers matematiklärande
analysera och diskutera digitala verktygens påverkan på matematiklärandet
diskutera hur arbetet med problemlösning kan påverka elevers lärande

SELMA https://selma.its.uu.se/selma2-umu/selma2/AF0100/skrivut?sprak=sven...

1 av 3 2018-10-03 14:35
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Innehåll

Kursen behandlar den matematiska lärandemiljön i klassrummet såsom arbetssätt/arbetsformer och läromedel. Olika
digitala verktyg presenteras och diskuteras både ur ett ämnesteoretiskt och ämnesdidaktiskt perspektiv. Utifrån relevant
forskning och beprövad erfarenhet behandlas hur barn och ungdomar lär sig och utvecklar matematisk kunskap inom
områdena geometri, samband och förändring. När det gäller matematiskt kunnande fokuseras på de matematiska
förmågorna problemlösning och modellering. Dessutom behandlar kursen pedagogisk planering. Under kursens gång ges
ett historiskt perspektiv på valda delar av ämnesområdet.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig tentamen och genom skriftlig redovisning. På skriftlig tentamen och skriftliga
redovisningar ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på kursen
krävs att samtliga examinerande delar är godkända. Betyget utgår från en sammanfattande bedömning av resultaten vid
examinationens olika delar och sätts först när alla delar är bedömda. För betyget VG läggs i bedömningen särskild vikt vid
den studerandes förmåga att kritiskt diskutera didaktiska frågeställningar i förhållande till i kursen behandlade teorier och
synsätt.

Ett omprov ska erbjudas senast tre 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 ett ytterligare omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, så kallat uppsamlingsprov. 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 för institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna
kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Föreskrifter vid övergångar

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 kursens slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den
studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för naturvetenskapens och matematikens didaktik.

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/

SELMA https://selma.its.uu.se/selma2-umu/selma2/AF0100/skrivut?sprak=sven...
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Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer
information kontakta Studentcentrum/Examina

Föreskrifter vid övergångar
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

Kurslitteratur

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

SELMA https://selma.its.uu.se/selma2-umu/selma2/AF0100/skrivut?sprak=sven...
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Från: Anna Rådström anna.radstrom@umu.se
Ämne: Re: Kursplan för godkännande 6MN051

Datum: 5 oktober 2018 17:16
Till: Helena Westman helena.westman@umu.se

Hej Helena!

Då planen tycks vara en scannad kopia kan jag inte skriva direkt i den så du får kommentaren här.

Kursplan 6MN051 är godkänd och klar att hanteras vidare enligt den hanteringsordning som gäller vid institutionen/fakulteten.

Lärarhögskolan har sedan en tid en funktionsadress för kursplanehantering som jag ber att du fortsättningsvis 
använder:kursplaner.lh@umu.se <kursplaner.lh@umu.se>

Vänliga hälsningar
Anna

  

---------------------------------------------
Anna Rådström
Utbildningsledare Lärarhögskolan
Docent 
Umeå universitet
Tel: +46 (0)90-786 66 61
Mobil: +46 (0)72-142 99 49
Mail: anna.radstrom@umu.se

3 okt. 2018 kl. 14:54 skrev Helena Westman <helena.westman@umu.se>:

Hej
 
Jag är ny administratör på NMD.
 
Här kommer en ny upprättad kursplan övertagen från MaMS.
 
Vore bra att den blir godkänt snabbt.
 
 
Med vänlig hälsning,
 
Helena Westman
Institutionsadministratör
Naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Umeå universitet
901 87 Umeå
helena.westman@umu.se
 
<6MN051 uppdaterad[1].pdf><6MN051.docx>
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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) Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras. 
2) Ange om kursen ersätter annan kurs. 
3) Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras. 
4) Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i utbildningen. 
5) Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de förväntade studieresultaten (FSR) som finns upprättade. 
6) 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 

 

2018-01-22 
Sid 2 (2)  

    

 
 

Kurskod Kursbenämning Motiv Fr o m 
termin N / R 

6MN051 Matematikdidaktik 2 för grundskolans 
årskurs 7-9 och gymnasiet  
 

 Ny övertagen kursplan från MaMS (ersätter 6MA020) 
 
Kursen ges inom lyagr, lyagy 
 
Förväntade studieresultat examineras 
 
 

H18 N 

 
Förslag på 
klassificering till 
utbildningsområde 

Hänvisning till motsvarande 
kursplan/kurskod Motivering till förslag på klassificering 

 
 

 

6MA020  
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Språk-, skriv- och läsutveckling för speciallärare, 
30.0 hp 
Language and literacy development for special needs education, 30.0 credits 

 
Kurskod: 6SD010 

Högskolepoäng: 30.0 hp  
Betygsskala: UV. För denna kurs ges betygen underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG) 

Utbildningsnivå: Avancerad nivå 

Ämnesrubrik: Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt 

Huvudområde: Specialpedagogik 

Successiv fördjupning: A1F, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav 

Datum för fastställande: 2018-xx-xx 

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd 

Giltig från: 2019 v. 4 
Giltig till: Tillsvidare 
Behörighet: Godkänt betyg på minst 22,5 hp inom speciallärarprogrammet, eller motsvarande 
 
Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier 

 
Programtillhörighet: Kursen ingår i speciallärarprogrammet med specialisering mot språk-, skriv- 
och läsutveckling  

 
Beslut och riktlinjer 

Kursen ingår i speciallärarprogrammet med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling. 

Beskrivning 

Kursens övergripande syfte är att utveckla den studerandes kunskap om och förståelse för barns och 
elevers språk-, skriv- och lässvårigheter i en skolkontext med en teoretisk förankring i 
språkpsykologiska och sociokulturella perspektiv. Den studerande ska tillägna sig färdigheter i att 
kartlägga, förändra och utveckla lärmiljöer i syfte att stödja alla barns språk-, skriv- och läsutveckling, 
samt lärande. Studenterna ska självständigt genomföra och tolka läs- och skrivutredningar, samt 
implementera elevanpassade insatser utifrån utredningens utfall på individ-, grupp- och skolnivå. 
Dessutom syftar kursen till att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt, och en professionsutveckling 
av specialpedagogisk praktik. 

Moment 1: Barns och elevers språkutveckling (7,5 hp) 

Moment 2: Barns och elevers skriv- och läsutveckling (11 hp) 

Moment 3: Bedömning av barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling (7,5 hp) 

Moment 4: Specialpedagogiska insatser vid språk-, skriv- och lässvårigheter (4 hp) 

 

Kommenterad [MO1]: En mycket välskriven kursplan. 
Den är godkänd och klar att hanteras vidare enligt den 
hanteringsordning som gäller vid 
institutionen/fakulteten. 
Anna Rådström 181005 
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Kursens mål (Förväntade studieresultat, FSR) 
 
Moment 1: Barns och elevers språkutveckling (7,5 hp) 

För godkänt resultat på kursen ska den studerande uppnå följande förväntade studieresultat: 

Kunskap och förståelse 

• kunna använda lingvistiska begrepp för att redogöra för barns typiska tal- och 
språkutveckling 

• Kunna redogöra för hur fonologisk och morfologisk medvetenhet, ordförrådsutveckling 
samt grammatisk och pragmatisk utveckling påverkas av språkligt relaterade 
inlärningssvårigheter 

• kunna beskriva de språkliga svårigheternas orsaker och uttryck vid språkstörning och 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt redogöra för vilka konsekvenserna blir för 
lärande och social utveckling 

• visa förståelse för språkliga svårigheter i ett flerspråkigt perspektiv 

Färdighet och förmåga 

• visa förmåga att tillämpa kunskaper om lingvistiska begrepp i analys av elevers muntliga 
och skriftliga produktion 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• kritiskt värdera vetenskapliga studier med olika inriktningar inom det specialpedagogiska 
fältet med fokus på språkliga svårigheter 

Moment 2: Barns och elevers läs- och skrivutveckling (11 hp) 

För godkänt resultat på kursen ska den studerande uppnå följande förväntade studieresultat: 

Kunskap och förståelse 

• kunna redogöra för hur fonologisk och morfologisk medvetenhet, ordförrådsutveckling samt 
grammatisk utveckling relaterar till läs- och skrivförmåga 

• kunna redogöra för läs- och skrivutvecklingens respektive läs- och skrivinlärningens olika 
delkomponenter utifrån ett sociokulturellt och språkpsykologiskt perspektiv 

• kunna beskriva läs- och skrivsvårigheters orsaker och uttryck vid språkstörning, dyslexi 
och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt redogöra för vilka konsekvenserna blir 
för lärande och social utveckling 

• visa förståelse för läs- och skrivsvårigheter i ett flerspråkigt perspektiv 

Färdighet och förmåga 

• visa förmåga att analysera lärmiljön, inklusive användning av digitala medier, utifrån grad 
av språklig tillgänglighet för eleverna och i syfte att främja elevers läs- och skrivinlärning. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• reflektera över hur läs- och skrivsvårigheter påverkar elevens livssituation 
• kritiskt värdera vetenskapliga studier med olika inriktningar inom det specialpedagogiska 

fältet med fokus på läs- och skrivsvårigheter 

 
 
 
Moment 3: Bedömning av barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling (7,5 hp) 

För godkänt resultat på kursen ska den studerande uppnå följande förväntade studieresultat: 

Kunskap och förståelse 
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• visa kunskap om vilka förmågor som bör bedömas i en läs- och skrivutredning och med vilka 
metoder bedömningen bör genomföras i relation till elevens ålder och utvecklingsnivå 

• visa kunskap om hur utfallet i en läs- och skrivutredning kan tolkas i relation till aktuella 
språkpsykologiska teorier  

• visa kunskap om när en elev kan vara i behov av ytterligare utredningar hos annan profession 
eller vårdinrättning t ex vid misstanke om språkstörning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
och/eller utvecklingsstörning 

• visa kunskap om hur utfallet i en läs- och skrivutredning bör tolkas i relation till elevens 
lärmiljö, samt i relation till elevens och föräldrarnas erfarenheter 

Färdighet och förmåga 

• kritiskt granska och analysera olika typer av test- och kartläggningsmaterial utifrån deras 
teoretiska ansatser samt diskutera deras användbarhet och begränsningar 

• genomföra och analysera pedagogiska utredningar med avseende på språk-, läs- och 
skrivutveckling samt utifrån insamlat material ta ställning till konsekvenserna för elevens 
lärande och möjlighet att nå läroplanens mål  

• kommunicera utfallet i en läs- och skrivutredning, och härigenom praktisera rollen som 
kvalificerad samtalspartner 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• visa förmåga att värdera olika etiska aspekter vid muntlig och skriftlig kommunikation om 
utfallet i genomförd läs- och skrivutredning 

 

Moment 4: Specialpedagogiska insatser vid språk-, skriv- och lässvårigheter (4 hp) 

För godkänt resultat på kursen ska den studerande uppnå följande förväntade studieresultat: 

Kunskap och förståelse 

• visa kunskap om aktuella evidensbaserade undervisningspraktiker och metoder för att främja 
elevers lärande och sociala samspel vid språk-, läs- och skrivsvårigheter  

• identifiera, analysera och problematisera betygsättnings- och bedömningspraktiker när det 
gäller språk-, skriv- och läsutveckling med stöd i aktuell forskning med målet att kunna möta 
behoven hos alla barn och elever 

Färdighet och förmåga 

• visa förmåga att undanröja hinder och svårigheter för elever med språk-, läs- och 
skrivsvårigheter på individ- och gruppnivå, samt utveckla lärmiljön så att den främjar alla 
elevers språk-, läs- och skrivutveckling. 

• visa förmåga att planera och genomföra specialpedagogiska insatser på individ- och 
gruppnivå i relation till utfall i tidigare genomförd läs- och skrivutredning 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• kritiskt värdera vetenskapliga studier med olika inriktningar inom det specialpedagogiska fältet 
med fokus på olika undervisningspraktiker vid språk-, läs- och skrivsvårigheter. 

• reflektera över elevers olika förutsättningar och behov i ett specialpedagogiskt perspektiv 

 

Kursens innehåll 
Moment 1: Barns och elevers språkutveckling 
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Under momentet behandlas lingvistiska grundbegrepp i samband med barns och elevers typiska 
språkutveckling. Funktionsnedsättningen språkstörning (förekomst, orsaker, uttryck och konsekvenser 
för lärandet) behandlas, därutöver behandlas även språklig förmåga vid neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (exempelvis ADHD/ADD, autismspektrumsvårigheter) i relation till lärande och 
socialt samspel. I kursen diskuteras även flerspråkiga perspektiv på språkinlärning, samt 
språkstörning.  

Moment 2: Barns och elevers skriv- och läsutveckling 

Under momentet behandlas läs- och skrivutvecklingens olika delkomponenter utifrån sociokulturella 
och språkpsykologiska teorier. Olika vetenskapliga synsätt på diagnoser diskuteras, t ex pedagogiska, 
lingvistiska och neurobiologiska perspektiv. Funktionsnedsättningen dyslexi (förekomst, orsaker, 
uttryck och konsekvenser för lärandet) behandlas, därutöver behandlas även skriv- och läsförmåga vid 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (exempelvis ADHD/ADD, autismspektrumsvårigheter) i 
relation till lärande och socialt samspel. I kursen diskuteras även flerspråkiga perspektiv på läs- och 
skrivutveckling, samt skriv- och lässvårigheter. Under momentet genomför studenten en 
observationsuppgift i klassrummet med fokus på faktorer i klassrum och undervisning som påverkar 
den språkliga tillgängligheten och läs- och skrivutvecklingen. Dessutom behandlas läs- och 
skrivsvårigheters påverkan på individers självbild, motivation, delaktighet och sociala tillhörighet där 
även betydelsen av genus och kön i det specialpedagogiska arbetet diskuteras.   

 
Moment 3: Bedömning av barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling 

Under momentet behandlas språkpsykologiska och sociokulturella teorier av betydelse för bedömning 
av elevers språk-, läs- och skrivsvårigheter. Aktuella test- och kartläggningsmaterial analyseras kritiskt 
utifrån ett teoretiskt och metodiskt perspektiv. Centrala begrepp vid genomförande av standardiserade 
och normerade test introduceras. Studenten genomför en egen fallstudie i form av en läs- och 
skrivutredning med elev. I momentets centrala skriftliga examinationsuppgift får studenten redovisa 
och tolka resultaten från den genomförda läs- och skrivutredningen utifrån genomförda test- och 
kartläggningsmaterial, observationer i klass, samt samtal med lärare, föräldrar och elev.  

 
Moment 4: Specialpedagogiska insatser vid språk-, läs- och skrivsvårigheter 

Under momentet behandlas aktuell forskning om evidensbaserade pedagogiska arbetssätt, metoder 
och IKT-strategier som främjar lärandet och socialt samspel vid språk-, läs- och skrivsvårigheter för 
elever i olika åldersgrupper på individ- och gruppnivå. Därutöver diskuteras olika aspekter i lärmiljön 
som främjar alla elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Betyg- och bedömningspraktiker vid språk-, 
läs- och skrivsvårigheter behandlas och diskuteras. Studenten planerar, genomför och utvärderar en 
pedagogisk insats på individ- och gruppnivå med den elev som har utretts i moment 2 med fokus på 
elevens språk-, läs- och/eller skrivförmåga. 

Undervisning 
Undervisningen bedrivs på campus i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten vid 5-6 träffar 
under terminen, samt via nätet i form av föreläsningar, grupparbeten och individuella uppgifter. I 
samtliga moment ingår obligatoriska utbildningsmoment i form av seminarier på campus. Vid frånvaro 
finns möjlighet att komplettera missat kursmoment genom skriftliga eller muntliga inlämningsuppgifter. 
I moment 2, 3 och 4 ingår en verksamhetsförlagd uppgift. I moment 2 genomförs en observation av 
klassrumspraktik.  I moment 3 genomförs en läs- och skrivutredning med elev ute på en skola. I 
moment 4 genomförs en pedagogisk insats med samma elev på aktuell skola. De 
verksamhetsförlagda utbildningsmomenten är obligatoriska. Tillgång till dator krävs för fullgörande av 
de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och 
internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument 
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Examination 
Moment 1 (7,5 hp): Examination sker genom en skriftlig analys av elevtexter samt 
tre seminarier (4 hp) som bedöms med något av betygen underkänd eller godkänd, samt en skriftlig 
litteraturexamination (3,5 hp) som bedöms med något av betygen underkänd, godkänd eller väl 
godkänd.  
 
Moment 2 (11 hp): Examination sker genom seminarier (4 hp) som bedöms med något av betygen 
underkänd eller godkänd, samt en skriftlig analys av klassrumsobservation (2,5 hp) och en 
kunskapsöversikt (4,5 hp) som bedöms med något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd.  
 
Moment 3 (7,5) hp: Examination sker genom redovisningar vid seminarier och en skriftlig 
inlämningsuppgift (3 hp) som bedöms med något av betygen underkänd eller godkänd, samt en 
skriftlig rapport (4,5 hp) baserad på genomförd läs- och skrivutredning som bedöms med något av 
betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd.  
 
Moment 4, (4 hp): Examination sker genom seminarier (1,5 hp) och en skriftlig rapport (2,5 hp) 
baserad på genomförd pedagogisk insats. Seminarierna bedöms med något av betygen underkänd 
eller godkänd. Den skriftliga rapporten bedöms med något av betygen underkänd, godkänd eller väl 
godkänd.  

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 
15  högskolepoäng. 

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. Ett andra omprovstillfälle (uppsamlingsprov) erbjuds inom kursens ram, därefter 
hänvisas studenten till nästa kurstillfälle. 

Anmälan till omprov samt till deltagande i uppsamlingsprov är obligatorisk. 

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 prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se 
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.   

 

Kurslitteratur 
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Bilaga till hanteringsordning 
Lärarhögskolan 
Dnr FS 1.1-522-16 

 

2018-01-22 
Sid 1 (3)  

    

 

 

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

 

Denna blankett ska bifogas kursplan vid inrättande av ny kurs och vid revidering av kurs 
 
Under rubriken ”Motiv” punkt 1-5: 

1) Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras. 
2) Ange om kursen ersätter annan kurs. 
3) Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras. 
4) Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i utbildningen. 
5) Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de förväntade studieresultaten (FSR) som finns upprättade. 
6) 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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Bilaga till hanteringsordning 
Lärarhögskolan 
Dnr FS 1.1-522-16 

 

2018-01-22 
Sid 2 (3)  

    

 

 

 

Kurskod Kursbenämning Motiv Fr o m 
termin N / R 

6SD010 Språk-, skriv- och läsutveckling för 
speciallärare 

1. Ny utbildningsplan har antagits för speciallärarprogrammet, 
vilket i sin tur beror på att examensordningen för 
speciallärarexamen har fått tre nya examensmål 

2. Kursen ersätter 6LI004 

3. Kursen utgör termin 2 i speciallärarprogrammet inriktning 
språk-, läs- och skrivsvårigheter 

4. Inom programmet utgör denna kurs starten av specialiseringen 
mot språk-, läs- och skrivsvårigheter 

5. I en bifogad matris visar vi hur FSR:en examineras 

 

V19 N 

 

Förslag på 
klassificering till 
utbildningsområde 

Hänvisning till motsvarande 
kursplan/kurskod Motivering till förslag på klassificering 
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Bilaga till hanteringsordning 
Lärarhögskolan 
Dnr FS 1.1-522-16 

 

2018-01-22 
Sid 3 (3)  

    

 

 

Basklassificering 
ska gälla 
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Neuropsykiatriska svårigheter – förhållningssätt, bemötande och strategier i 
pedagogisk verksamhet, 15 hp 
 
Neuropsychiatric Difficulties - Approaches and Strategies in Educational Settings 

 
Högskolepoäng: 15 hp 
Kurskod: 6SP056 
Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap 
Datum för fastställande:  
Kursplan giltig från:  
Beslutad av: Prefekt 
Huvudområde: Pedagogisk yrkesverksamhet 
Huvudområden och successiv fördjupning: A1N 
Nivå: Avancerad 
SCB-ämnesrubrik: Utbildningsvetenskap, teoretiska ämnen 
Betygsgrader: För denna kurs ges betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U) 
 
Innehåll 
I den här kursen är det centrala temat neuropsykiatriska svårigheter och deras uttryck och 
konsekvenser i en pedagogisk praktik. Utifrån aktuell forskning presenteras en fördjupad inblick i 
olika perspektiv och teorier som har varit och är centrala för förståelsen av neuropsykiatriska 
svårigheter hos barn och ungdomar. I moment 1 fokuseras fördjupad kunskap om faktorer av 
betydelse för området neuropsykiatriska svårigheter samt av utredningsförfarande, diagnoser, 
medicinsk behandling och flerfunktionsnedsättning/komorbiditet. I momentet studeras även 
betydelsen av uppväxtmiljö och livsvillkor i relation till neuropsykiatriska svårigheter. I moment 2 
problematiseras betydelsen av etiska aspekter, makt och identitet samt sociala kategorier såsom 
kön, etnicitet, social klass och ålder i en förståelse av det neuropsykiatriska forsknings- och 
verksamhetsområdet. Särskilt betonas konsekvenser av neuropsykiatriska svårigheter i olika 
lärmiljöer och betydelsen av pedagogiska arbetssätt, strategier och hjälpmedel. Slutligen diskuterar 
och problematiserar kursen betydelsen av förhållningsätt och bemötande i relation till elever som 
har neuropsykiatriska svårigheter och deras föräldrar.  
 
Förväntade studieresultat 
 
Moment 1: Neuropsykiatriska svårigheter, 5 hp 
Neuropsychiatric Difficulties 
 
För godkänt moment ska den studerande kunna:  
 
Kunskap och förståelse 

• Visa förståelse för olika former av neuropsykiatriska svårigheter hos barn och ungdomar. 
• Visa kunskap om utredning, diagnoser, medicinsk behandling och 

flerfunktionsnedsättning/komorbiditet. 
• Beskriva betydelsen av uppväxtmiljöer och livsvillkor för utveckling av neuropsykiatriska 

svårigheter. 

Färdighet och förmåga 
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• Analysera konsekvenser av olika neuropsykiatriska svårigheter med utgångspunkt i olika 
perspektiv och teorier. 
 

Moment 2: Förhållningssätt, bemötande och strategier i pedagogiska verksamheter, 10 hp 
Approaches and Strategies in Educational Settings 
 
För godkänt moment ska den studerande kunna:  
 
Kunskap och förståelse 

• Redogöra för vilka konsekvenser neuropsykiatriska svårigheter kan få för utveckling och 
lärande. 

• Beskriva pedagogiska arbetssätt, strategier och hjälpmedel i olika lärmiljöer. 

Färdighet och förmåga 
• Analysera pedagogiska och psykologiska utredningar och föreslå relevanta åtgärder. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
• Problematisera vilka konsekvenser olika perspektiv på neuropsykiatriska svårigheter får för 

elevers lärande och möjligheter till delaktighet. 
• Diskutera och analysera betydelsen av förhållningsätt och bemötande i arbetet med elever 

som har neuropsykiatriska svårigheter.   
• Kritiskt granska betydelsen av normer för kön, etnicitet, klass och ålder i relation till såväl 

kunskapsområdet neuropsykiatriska svårigheter som till livsvillkor för elever som har 
neuropsykiatriska svårigheter. 

 
Behörighetskrav 
Lärarexamen (dvs förskollärare, grundlärare fritidshem, grundlärare 1-9, ämneslärare, yrkeslärare, 
speciallärare), studie- och yrkesvägledarexamen, specialpedagogexamen, eller motsvarande examen 
i någon av dessa. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.  
 
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. 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: Neuropsykiatriska svårigheter, 5 hp 
Momentet examineras genom två individuella skriftliga uppgifter och redovisningar som 
examineras i en tvågradig skala, underkänd (U) och godkänd (G).   
 

Bilaga p 59 B



Moment 2: Förhållningssätt, bemötande och strategier i pedagogiska verksamheter, 10 hp 
Momentet examineras genom en individuell skriftlig uppgift och seminarium som examineras i en 
tvågradig skala, underkänd (U) och godkänd (G) samt genom en individuell skrivuppgift som 
examineras i en tregradig skala, underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG).  
 
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 godkänd (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 
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. 

Föreskrifter till övergångar 
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 
 
Kurslitteratur 
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Lärarhögskolan 
 
 

Hanteringsordning 
 
2016-xx-xx 

Bilaga 1 

 

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

Ange fr o m vilken termin kursen/revideringen ska gälla. 

Ange N för ny kurs eller R vid revidering i sista kolumnen. 
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Lärarhögskolan 
 
 

Hanteringsordning 
 
2016-xx-xx 

Bilaga 1 

 

Kurskod Kursbenämning Motiv Fr o m 
termin N / R 

6SP057 Specialpedagogiska kunskapsområden, 
7,5HP 

Kursen ingår i den nya strukturen i specialpedagogprogrammet. 

Kursen har fått flera förändringar innehållsmässigt p.g.a. ändrat 
innehåll i programmets andra kurser i den nya strukturen. Den har 
varit uppe till diskussion i spec. rådet och 
grundutbildningsutskottet.  

Vt19 R 

6SP056 Neuropsykiatriska svårigheter – 
förhållningssätt, bemötande och strategier i 
pedagogisk verksamhet, 15 hp 

Innehållet i kursen är baseras på stor efterfrågan från lärare på 
fältet från specialpedagoger i synnerhet. I den tidigare strukturen i 
specialpedagogprogrammet behandlades området i betydligt 
mindre utsträckning än i den nya.  

Vt 19 N 
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Kursplan
Arbetskopia
Uttagen: 2018-11-09

Flervariabelanalys
Multivariable Calculus
7.5 högskolepoäng

Kurskod: 6MA047
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 minst 15 hp matematisk analys och minst 7,5 hp linjär algebra eller motsvarande kunskaper.

Noteringar
skapad efter förlaga

Mål
För godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• redogöra för grundläggande begrepp inom flervariabelanalys
• formulera och bevisa grundläggande satser inom flervariabelanalys

Färdighet och förmåga
• skissa funktionsytor och rymdkurvor, bestämma gränsvärden och kritiska punkter samt Taylorutveckla funktioner
• lösa grundläggande extremvärdesproblem
• beräkna multipel-, linje- och ytintegraler
• tillämpa integrationsteknik vid beräkning av volymer, masscentrum, arbete i kraftfält och flöde för vektorfält
• tillämpa Greens, Gauss och Stokes satser vid problemlösning
• använda dator för att lösa uppgifter inom flervariabelanalys samt kommunicera resultaten skriftligt

Innehåll
Kursen är indelad i två moment.
Moment 1 (6,5 hp): Teori och problemlösning.

Bilaga p 59 B

Anna Rådström�
Se kommentar nedan, därefter är kursplanen godkänd och klar att hanteras vidare enligt den hanteringsordning som gäller vid institutionen/fakulteten.�

Anna Rådström�
Det är önskvärt att åtminstone ett FSR formuleras under rubrik Värderingsförmåga och förhållningssätt�



Kursen behandlar vektorfunktioner och rymdkurvor med fysikaliska tillämpningar. Dessutom introduceras begreppen 
partiell derivata, tangentplan, implicita funktioner och Taylorserier. Vidare studeras extremvärdesproblem, 
Lagrangemultiplikatorer, Newtons metod, multipel-, linje- och ytintegraler. Därefter behandlas tillämpningar på integraler i 
form av volymsberäkningar, bestämning av tyngdpunkt, arbete vid förflyttning i kraftfält och beräkning av flöde för 
vektorfält. Kursen avslutas med en studie av vektorkalkyl, Greens, Gauss och Stokes satser.
Moment 2 (1 hp): Datorlaborationer.
Använda datorn som verktyg för att lösa problem inom flervariabelanalys

Undervisning
Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar och lektionsundervisning samt viss handledning vid 
datorlaborationer.

Examination
Examinationen på moment 1 sker i form av skriftligt prov. Moment 2 examineras genom skriftlig laborationsrapport. På 
skriftligt prov ges något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). På laborationsrapporter ges 
endast omdömet Underkänd (U) och Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) 
eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga moment är godkända. Betyget på kurs 
avgörs av omdömet på moment 1.
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.

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

Bilaga p 59 B



Kurslitteratur
Litteraturlista (Ej klarmarkerad)

Adams, Robert A.; Essex, Christopher
Calculus : a complete course 
8th ed. : Toronto : Pearson, cop. 2013 - xvi, 1026, 83 s. 
ISBN:978-0-321-78107-9  LIBRIS-ID:14218860  
Obligatorisk 
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Mall till hanteringsordning 
Lärarhögskolan 
Dnr FS 1.1-522-16 

 

2018-02-14 

    

 

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) Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras, 
2) Ange om kursen ersätter annan kurs, 
3) Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras, 
4) Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i utbildningen, 
5) 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 Omfattning Motiv Fr o m 
termin 

Period N / 
R 

6MA042 Matematiska metoder 7,5 hp Mindre justeringar av innehåll och FSR av 
6MA022, men som sannolikt kräver ny 
kursplan 

Vt18 V1-5 N 

Bilaga p 59 B



Mall till hanteringsordning 
Lärarhögskolan 
Dnr FS 1.1-522-16 

 

2018-02-14 

    

 

6MA040 Algebra 7,5 hp Mindre justeringar av innehåll och FSR av 
6MA018, men som sannolikt kräver ny 
kursplan 

Vt18 V6-10 N 

xxx Matematikdidaktik 1 för 
grundskolans åk 7-9 
och gymnasiet 

7,5 hp 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  

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 Statistik för lärare 7,5 hp Mindre justeringar av innehåll och FSR 
för 6MS001, men som sannolikt kräver ny 
kursplan 

Ht18 H6-10 N 
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Dnr FS 1.1-522-16 
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xxx Matematikdidaktik 2 för 
grundskolans åk 7-9 
och gymnasiet 

7,5 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 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 

6MA036 

Linjär algebra 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 
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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 
6MA027, men som sannolikt kräver ny 
kursplan 

Vt19 V16-20 N 

6MS003 Statistik för naturvetare 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 
kursplan 
6MA034 

Läraryrkets 
dimensioner 

22,5 hp Just nu inga ändringar men på sikt 
behöver ramkursplanen för denna justeras.  

Ht18, Vt19 H1-15 
samt 
V1-15 

-- 

-- Examensarbete för 
ämneslärarexamen-
Matematik 

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 

Ht18 H16-20 
samt 
därefter 
V1-15 

N 
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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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Beslut 

Föreståndarens beslutsmöte (FBM) 

Lärarhögskolan 

FS 3.1.1-2111-17 

 

2018-12-17 

Sid 1 (1)  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

 
Ärende: 60 
 
Datum för start av ny programstruktur för Studie- och 

yrkesvägledarprogrammet 
 
Föredragande: Birgitta Wilhelmsson 
 
Bakgrund och beredning: Vid Lärarhögskolans styrelsemöte den 25 oktober 2018 
fattades beslut om att genomföra en översyn av studie- och yrkesvägledarprogrammet i 
enlighet med de förslag som Gunnar Schedin lämnat (se bilaga p 68 i protokollet). I 
beslutet fastställdes också att programrådet för studie- och yrkesvägledarprogrammet 
skulle inkomma med synpunkter på förslagen under november månad. Den 18 november 
lämnades synpunkter från programrådet, se bilaga 60B. Bland annat föreslår 
programrådet att skjuta upp den planerade programstarten för den förändrade 
programstrukturen till hösten 2020. Skäl till att senarelägga starten är att det är för kort 
om tid att tex hinna anställa lärare eftersom vissa kurser kommer på förändrad plats 
och behöver dubbleras eftersom den tidigare programversionen pågår parallellt. Det 
kommer också en ny utredning våren 2019 - En utvecklad studie och yrkesvägledning 
(Dir 2017:16) - som eventuellt påverkar programmet. 
 
Beslut: Förslag är att fastställa programrådets förslag om att skjuta upp den planerade 
programstarten för den förändrade programstrukturen till hösten 2020. 
 
Motivering till beslut: De skäl för att skjuta upp starten som programrådet framfört är 
motiverade och välgrundade.  
 
Bilagor: 
Bilaga p 60 B: Synpunkter på översyn av studie- och yrkesvägledarprogrammet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras (181218):  

Svea Maria Kuoppa, Ron Mahieu, Gunnar Schedin, Birgitta Wilhelmsson, Registratur 

 

Kopia för kännedom till:  

Annika Nilsson, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap,  

Mårten Almerud, Pedagogiska institutionen,  
Magnus Blomgren, Statsvetenskapliga institutionen 
Tomas Raattamaa, Handelshögskolan 



Bilaga 60 B      2018-11-13 

Synpunkter från programrådet för studie- och yrkesvägledarprogrammet 

 

Översyn av studie- och yrkesvägledarprogrammet. Struktur och innehåll. 

Utredning av Gunnar Schedin 2018 

Sammanfattning av syv-rådets förslag på utredningen 

Efter att noggrant ha diskuterat Gunnar Schedins förslag föreslår syv-rådet att skjuta upp 

starten av det nya förslaget till hösten 2020. Det är för kort om tid att tex hinna anställa 

lärare eftersom vissa kurser kommer på förändrad plats och dubbleras eftersom den tidigare 

versionen pågår parallellt. Det kommer också en ny utredning våren 2019 - En utvecklad 

studie och yrkesvägledning (Dir 2017:16) - som eventuellt påverkar programmet. Det vore 

olyckligt om tre varianter av programmet pågick samtidigt. Detta kan ändå innebära att man 

påbörjar arbetet med att se över kursplaner och FSR redan nu.  

Punkt 3 i förslaget: Vetenskapligt perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5hp.  

Här är det önskvärt att studenterna ska bekanta sig med vetenskapliga metoder som kan användas 

för att utvärdera och utveckla den egna verksamheten. Med tanke på att flera granskningar och 

utredningar slår fast att studie- och yrkesvägledning skiljer sig mycket åt mellan institutioner och 

platser är vi övertygade om att det inom snar framtid kommer krävas att man tydligare kan utvärdera 

vad man gör och vilken eventuellt effekt det får. Studenterna bör lära sig att systematiskt samla in 

information som kan användas till detta. 

Punkt 5 i förslaget: Kommunikation och undervisning, 7,5hp 

Den här kursen bör också betona undervisning om studie och yrkesvägledning. Gunnar föreslår att 

tona ner muntlig kommunikation vilket är bra eftersom studenterna har tränat det i väg-

ledningskurser. Kursen bör betona kraftfullt hur studenter ska planera och genomföra intressanta 

lektioner om utbildningar och arbete utifrån syvperspektiv i samverkan med lärare (=bred 

vägledning).  Att arbeta med bredvägledning var en av utgångspunkterna för utredningen. 

 

Punkt 12 i förslaget. ”Specialpedagogik för syv” 7,5 hp 

Den här kursen bör heta Vägledningsinsatser för människor i behov av särskilt stöd. 7,5 hp. 

I den här kursen bör omfatta kvalificerade vägledningsmetoder för personer med behov av mer 

omfattande vägledning. Syv-rådet ser inte att sådana metoder förekommer i någon annan kurs och 

det var en de punkter som behöver förstärkas i programmet. Metoder som t.ex. PATH, Lifespace, 

Hjulet, Livslinjen….  I den här kursen bör också fokus ligga på övergångar mellan olika skolformer och 

mellan skola och arbete.  

Arbetsliv och lärande 7,5 hp (sista kursen årskurs 2) bör byta plats med Gruppvägledning 7,5 hp 

(första kursen årskurs 3). I förslaget infaller alla kurser som innehåller vägledning under 

höstterminen. Det belastar lärare i vägledning väldigt ojämnt (det har också varit svårt att anställa 

lärare i vägledning. Adjunkter har vikarierat under viss tid. De får inte fast anställning och därmed 



inte fortsatt tjänstledighet från sina grundtjänster. Det blir också en belastning för lärare i vägledning 

att ständigt ”inskola” nya lärare. Det borde vara möjligt att anställa kvalificerade adjunkter från 

arbetslivet i vägledning eftersom det är mycket svårt att rekrytera lektorer. TUV har också 

kvalificerad och framgångsrik forskning i vägledningsområden vilket drar till sig lektorer. De föredrar 

oftast forskning framför att undervisa i vägledning). 

 I utvärderingar vill studenterna ha gruppvägledningskursen tidigare. 

 

Övriga förslag från syv-rådet 

1.  Det vore önskvärt att se över möjligheten att öka den specifika ”syv-profilen” i så många 

kurser som möjligt. Genom att uppgifter och exempel kom från syv-områden. Det vore 

också önskvärt att stärka vägledningen i kurser där det är möjligt. 

2. Det bör göras en översyn av FSR i samtliga kurser (se matrisen) 

3. Kursen som går på distans och campus bör göras mer lika och inslagen över internet bör 

öka. Här skulle det initialt behövas en initierad person som kan bistå lärare att komma 

igång med att utveckla de digitala delarna. 

4. Fler möjligheter till utlandsstudier borde utredas. USA har tidigare varit tillgänglig för 

studenter, men inte nu längre.  Finland kunde bli en intressant samarbetspartner 

(biträdande ordföranden har undersökt och funnit att det finns goda möjligheter i det 

svensktalande Finland). 

5. Det borde utredas om något kunde göras i rektorsutbildningen så att rektorer utarbetar 

riktlinjer för syv så att skolorna får mål för syv. Uppdraget för rektorsutbildningarna från 

skolverket borde innehålla detta. 

6. Det borde utredas vilka möjligheter det skulle finnas för samarbete mellan 

lärarstuderanden och syvstuderanden att göra gemensamma teman kring bredare 

vägledning eftersom studie och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. 

7. Studentrepresentanterna i syv-rådet anser att det är viktigt att ha kvar ”Karriärportföljen”. 

8. Strukturen för den överbryggande kursen bör ses över. Om studenterna läser efter den 

nya syv-strukturen hösten 2019 så behöver den överbryggande kursen ses över inför 

vårterminen 2021 (annars 2022) 

 

 

 

Övrigt 

Det är en intressant och bra rapport som beskriver syv-utbildningens olika kurser och också tar upp 

utvärderingar som bl a visar att målen för studie- och yrkesvägledning i skolan inte uppfylls. 

Utbildningen har sina rötter i mitten av 1900-talet och det nuvarande programmet från 1970- talet. 

Det har skett många förändringar i samhället som också borde få plats i syv-utbildningen så vi stöder 

verkligen förslaget att studie- och yrkesvägledarprogrammet borde förlängas till 4 år. 

Syvrådet tillstyrker förslagen i utredningen med tillägg i punkt 3, 5 och 12 (se syv-rådets förslag 

ovan). 



En ny struktur (Gunnar Schedins förslag) 

För att anpassa strukturen i programmet och ta tillvara synpunkter från andra medverkande institutioner 

redovisas förslag till ny strukturplan har nedan. Först redovisas förändringar med kommentarer, därefter 

redovisas hur strukturen balanseras för respektive institution under de två år som parallella strukturer existerar 

och avslutningsvis redovisas en översiktlig struktur för respektive kurs efter avslutad övergång till den nya 

strukturen. 

1. 

I kursen Studie- och yrkesvägledningens grunder, 15hp föreslås justeringar och en tydligare fördelning av 

innehåll. Kursen föreslås innehålla en introduktion om regelverk som reglerar behörighet och urval till utbildning 

i syfte att orientera studerande tidigt i de lagar och förordningar som styr behörighet, intagning och antagning. 

Motivet till att utöka kursen med detta inslag är en begränsning av omfattning av kursen Utbildningssystem i 

Sverige och andra länder, 10hp som i den nya strukturen blir 5 hp. Kursen har i tidigare strukturer omfattat 

7,5hp men blev utökad för drygt 10 år sedan för att även omfatta validering. Min bedömning är att den utökad 

omfattningen till 10hp blev för tilltagen i förhållande till valideringens betydelse. Sammantaget är mitt förslag att 

området ges 8 hp (3+5hp). En tänkbar fördelning av omfattning för respektive inslag föreslås vara 5 hp studie- 

och yrkesvägledningens utveckling och roll i samhället samt lagar och förordningar för behörighet och urval, 3 

hp karriärutveckling, 3 hp introduktion till vägledningspsykologi, samt 4 hp samtalsmetodik. Förslaget bedöms 

inte innebär något större förändrat innehåll jämfört med nuvarande kursplan med undantag för hur stöd för 

självkännedom presenteras genom att initiera karriärportfölj. Karriärportfölj är en av flera metoder för att 

upptäcka egen utveckling. I stället föreslås introduktion till vägledningspsykologi, karriärutvecklings- och 

samtalsinnehållet nyttjas till självreflektion. 

2. 

Kursen Politik och samhälle, 15hp föreslås flytta och komma direkt efter den inledande kursen Studie- och 

yrkesvägledningens grunder, 15hp. Motivet till denna strukturella förändring är att balansera ojämn medverkan 

för medverkande institutioner  i programmet genom att flytta totalt 15 hp från höstterminen till vårterminen. 

Ytterligare motiv har varit ambitionen att skapa ett sammanhållet samhällsvetenskapligt block för de studerande. 

I dagens struktur ligger kursen Makroekonomi och arbetsmarknad 7,5hp först under den fjärde terminen. Genom 

att flytta den till termin 2, direkt efter Politik och samhälle, 15hp kommer kursen att ha en position bland andra 

kurser var syfte är att bidra till generella kunskaper för att utveckla den studerandes förståelse av och kritiskt 

bedöma samhällsutveckling. I den kursplan för Makroekonomi och arbetsmarknad 7,5hp  som jag hämtat från 

kursplanesök är inte FSR ordnade på det sätt som kursplanemallen anger. Detta bör åtgärdas. 

3. 

Som andra kurs på termin 2, år 1, direkt efter Makroekonomi och arbetsmarknad, föreslås kursen Vetenskapligt 

perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5hp. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper vetenskaplig 

teori, metod och vetenskapligt skrivande. Undervisningen kopplas till aktuella forskningsartiklar inom studie- 

och yrkesvägledning. De studerande har lämnat synpunkten att denna kurs bör komma innan kursen Utbildning 

och arbetsmarknad 7,5hp i syfte att förbereda för den rapport som skrivs i den efterföljande kursen. 

4. 

Kursen Utbildning och arbetsmarknad 1, 7,5hp föreslås komma direkt efter kursen Vetenskapligt perspektiv på 

studie- och yrkesvägledning. Kursens rubrik verkar kvarstå från tidigare strukturer då utbildning och 

arbetsmarknad  berördes via två kurser som var numrerade 1 och 2. Kursens FSR har en betoning på 

rapportskrivande snarare än vad som innehållsligt beskrivs i kursplanen. Mitt förslag är att korrigera rubriken på 

kursen så att den stämmer med strukturplanens benämning samt att titta över om FSR i högre grad kan spegla 

kunskapsmål som anknyter till kursens innehåll, dvs utbildning och arbetsmarknad. 

5. 

Kommunikation och undervisning 7,5hp är den sista kursen på vårterminen år 1. Beroende på vad den särskilda 

utredaren kommer fram till och riksdagen beslutar kan det vara aktuellt att se över kursens innehåll. Då de 

studerande får omfattande undervisning i muntligkommunikation i andra kurser föreslås att denna del minskas 



och en orientering i att arbeta i projektform introduceras. Möjliga förslag som kan vara aktuella att innehållsligt 

överväga är: 

- Perspektiv på och metoder för utvecklings och kvalitetsarbete i studie- och yrkesvägledning med 

utgångspunkt i uppdrag, genomförande och uppföljning 

- Olika modeller för projektledning och kunskapsutveckling 

 

6. 

Som första kurs på höstterminen år 2 föreslås kursen Beteendevetenskapliga grunder 5 hp bli placerad. Kursen 

har tidigare omfattat 7,5 hp. Genom att flytta kunskapsinnehåll om grupprocesser och ledarskap till kursen 

Gruppvägledning 7,5hp kompenseras det minskade utrymmet. Kursen bör också stärka individperspektiv genom 

att belysa psykologiska och socialpsykologiska begrepp som används i väglednings- och 

karriärutvecklingslitterturen. Studie- och yrkesvägledning ska bland annat bidra till sökandes förståelse av sig 

själv. Mot den bakgrunden ser jag det som en väl motiverad förändring Ytterligare skäl till den begrepps- 

förstärkningen är att detta inslag har reducerats i kursen Studie- och yrkesvägledningens grunder.  

7. 

Utbildningssystem i Sverige och andra länder blir den andra kursen på höstterminen år 2. Kursen kommer att 

reduceras till 5 hp samtidigt som 3 hp återfinns i den första kursen på höstterminen år 1. Då kursen ligger i direkt 

anslutning till praktik bedöms också att kursens innehåll kan nyttjas under den efterföljande praktiken för 

uppgifter och tillämpning som skulle tillföra ytterligare tid för området.  

8. 

Kursen Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp kommer från och med 2019 att få 

mindre resurser. Det innebär prioriteringar av hur kursen bör genomföras och möjligheten att minska kursens 17 

FSR. Kursen är momentindelad där varje moment, 1. vägledning och 2. praktik, examineras var för sig och där 

moment 1 ska vara godkänd innan moment 2 får påbörjas. Bortsett från att detta tidsmässigt är omöjlig att klara 

för examinerande lärare kan uppdelningen leda till att samma färdigheter examineras två gånger efter varandra. 

Jag förordar att momenten inte ses som enskilda kursdelar utan att de berikar varandra och delvis läses parallellt. 

Examination av vägledningssamtal bör t ex avsluta praktik då de studerande först fått träning i studios, tagit del 

av litteratur, övat tillämpning under praktik med feedback från handledare och lärare och avslutningsvis 

examineras i vägledningssamtal efter praktikperiod. 

9. 

Kursen Karriärutveckling i socialt och kulturellt perspektiv föreslås en utökning med 7,5 hp och blir därmed 

totalt 22,5 hp som första kurs under vårterminen år 2. Utökningen föreslås innehålla ett fokus på invandrares och 

flyktingars situation och de stödfunktioner som samhället kan bidra med i studie- och 

yrkesvägledarsammanhang. Kursen bör också belysa minoriteters, däribland HBTQ personer, situation i 

samhället och i karriärutveckling. Kursen bör bidra med ett normkritiskt perspektiv på studie- och 

yrkesvägledning. Kursens omfattning, 22,5hp, bör fördelas i tre moment om 7,5hp för att underlätta fortsatta 

studier för studerande som behöver fler  examinationer. 

10. 

För kursen Arbetsliv och lärande, 7,5 hp som avslutar vårterminen det 3:e året föreslås inga förändringar. 

11. 

Som första kurs på höstterminen år 3 föreslås kursen Gruppvägledning 7,5 hp. Vidare föreslås att teorier om 

grupper, grupprocesser och gruppledarskap som idag återfinns i kursen beteendevetenskapliga grunder flyttas till 

kursen Gruppvägledning.  

12. 

Som andra kurs under höstterminen år 3 föreslås en kurs som anknyter till det specialpedagogiska fältet om 5 hp. 

Innehåll ska vara inriktad mot yrkesrollen som studie- och yrkesvägledare. Motiven är den ökning av 



funktionsvariationer bland barn och unga vuxna i utbildning. För att stödja dessa barn och unga vuxna i sina 

framtida studie- och yrkesval krävs ökad förståelse för deras möjligheter och begränsningar. Kursen bör beakta 

funktionsvariationer av olika karaktär och de samhälleliga stödfunktioner som är relevanta vid studie- och 

yrkesval. Ytterligare motiv är att det stöd och hjälp som skolan kan erbjuda inte kräver ett gott samarbete mellan 

olika befattningshavare för att bli framgångsrikt. Mot den bakgrunden ska kursen underlätta kommunikation med 

specialpedagog/speciallärare/skolsköterska/kurator. 

13. 

Kursen Karriärteori och vägledning 12,5 hp innehåller två moment, forskningsmetodik 4,5 hp och karriärteori 

och dess tillämpning 8 hp. Förslaget innebär en delning av momenten till egna kurser och att vetenskaplig teori 

och metod förstärks. Tredje kurs under höstterminen det tredje året skulle då bli karriärteori och dess tillämpning 

7,5 hp. Genom att dela kursen Karriärteori och vägledning 12,5 hp i två delar där en kurs i forskningsmetodik 7,5 

hp får en egen ställning och avslutar höstterminen. Därmed blir kursen placerad innan praktikkursen. Den 

möjlighet som ges med denna placering är att nyttja praktikperioden för datainsamling eller en mindre 

pilotstudie. Förhoppningen är att denna förstärkning och placering ska bidra till ytterligare stöd för de studerande 

inför examensarbetet. 

När det gäller de två återstående kurserna, praktik och examensarbete, föreslås inga förändringar. 
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GRUNDLÄRAREXAMEN 
DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION 
 

INRIKTNING: FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1-3  
SPECIALISATION: PRE-SCHOOL CLASS AND SCHOOL YEARS 1-3  
  
  
 

1 Fastställande 
Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 20xx-xx-xx och ersätter tidigare 
examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-1678-14. 

2 Nivå 
Avancerad nivå 

3 Mål 

3.1 Beskrivning av utbildning på berörd nivå 
Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som 
studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.  

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter 
och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller 
för utbildning på grundnivå, 

- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och 
använda kunskaper, 

- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, 
frågeställningar och situationer, och 

- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora 
krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.  
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3.2 Mål enligt nationell examensbeskrivning 

För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för 
att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser. 
Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken 
examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.  

Kunskap och förståelse 

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans 
årskurs 1-3 ska studenten 

- visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,  

- visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som 
krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen 
avser för yrkesutövningen i övrigt, 

- visa fördjupad kunskap om grundläggande läs-, skriv-, och 
matematikinlärning och om barns kommunikation och språkutveckling,  

- visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser, 
- visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och 

- visa fördjupas kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling. 

För grundlärarexamen ska studenten också 

- visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar 
som krävs för yrkesutövningen, 

- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och 
ledarskap, och 

- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, 
läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom 
om skolväsendets historia. 

Färdighet och förmåga 

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans 
årskurs 1-3 ska studenten 

- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera 
och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta 
forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av 
yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet, och 

- visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik 
som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som 
utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt. 

För grundlärarexamen ska studenten också 

- visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och 
utvecklas, 
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- visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att 
stimulera varje elevs lärande och utveckling, 

- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, 
utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i 
övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling, 

- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera 
specialpedagogiska behov,  

- visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers 
lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och 
samarbeta med elever och deras vårdnadshavare, 

- visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,  

- visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande 
behandling av elever, 

- visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,  

- visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den 
pedagogiska verksamheten,  

- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska 
verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers 
roll för denna, och 

- visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som 
är värdefulla för yrkesutövningen. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans 
årskurs 1-3 ska studenten 

- visa självkännedom och empatisk förmåga, 
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras 

vårdnadshavare, 
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de 
mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt 
barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och 

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin 
kompetens i det pedagogiska arbetet. 

4 Krav för examen 

4.1 Omfattning 
Denna examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 240 
högskolepoäng. 

4.2 Självständigt arbete (examensarbete) 

För denna examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) på avancerad nivå om minst 30 högskolepoäng, 
eller två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de 
ämnen som studeras inom inriktningen. 
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4.3 Övriga krav 

För examen krävs, förutom det självständiga arbetet, följande kurser1: 

Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp:  

 Grundlärare som profession 6 hp 

 Lärande och undervisning 7,5  hp 

 Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik 7,5 hp 

 Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön 7,5 hp 

 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan 8 hp 

 Bedömning för och av lärande i grundskolan 11 hp 

 Specialpedagogik för grundskolan 5 hp 

 Profession och vetenskap för förskoleklass och grundskolans  7,5 hp 
årskurs 1-3 

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier 120 hp:  

 Svenska för F-3, kurs 1 15 hp 

 Svenska för F-3, kurs 2 7,5 hp 

 Svenska för F-3, kurs 3 7,5 hp 

 Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp 

 Matematik 2 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3  7,5 hp 

 Matematik 3 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp 

 Matematik 4 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp 

 Engelska för F-3, kurs 1 7,5 hp 

 Engelska för F-3, kurs 2 7,5 hp 

 Specialpedagogik med fokus på svenska och matematik för F-3 15 hp 

 Naturorientering och teknik för förskoleklass och grundskolans  15 hp 
årskurs 1-3  

 Samhällsorientering, F-3 15 hp  

Verksamhetsförlagd utbildning inom relevant verksamhet 30 hp: 

 Att vara grundlärare  1,5 hp 

 Att undervisa i F-3  6 hp 

 Läraryrkets dimensioner för förskoleklass och grundskolans  22,5 hp 
årskurs 1-3  

5 Övergångsregler 
Studenter som påbörjat sin utbildning för denna examen före 2015-07-01 har rätt att 
få examen enligt tidigare examensbeskrivning, FS 3.1.5-1678-14. 

 

                                                   
1 eller studier som bedöms likvärdiga i varje enskilt fall. 
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Bilaga p 61 C  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

GRUNDLÄRAREXAMEN 
DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION 
 

INRIKTNING: GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 4-6 
SPECIALISATION: SCHOOL YEARS 4-6 
 
  
 

1 Fastställande 
Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 20xx-xx-xx och ersätter tidigare 
examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-1679-14. 

2 Nivå 
Avancerad nivå 

3 Mål 

3.1 Beskrivning av utbildning på berörd nivå 
Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som 
studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.  

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter 
och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller 
för utbildning på grundnivå, 

- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och 
använda kunskaper, 

- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, 
frågeställningar och situationer, och 

- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora 
krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.  
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3.2 Mål enligt nationell examensbeskrivning 

För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för  
att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser.  
Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken  
examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.  

Kunskap och förståelse 

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 ska 
studenten  

- visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- och  
utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,  

- visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som  
krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen  
avser och för yrkesutövningen i övrigt,  

- visa fördjupad kunskap om läs-, skriv- och matematikutveckling,  
- visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser,  
- visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa  

forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och  
beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och  

- visa fördjupad kunskap om bedömning av utveckling och betygsättning. 

För grundlärarexamen ska studenten också 

- visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar  
som krävs för yrkesutövningen,  

- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och  
ledarskap, och  

- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument,  
läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom  
om skolväsendets historia.  

Färdighet och förmåga 

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 ska  
studenten  

- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera  
och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta  
forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av 
yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet, och  

- visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik  
som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som  
utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt, och  

- visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet,  
sexualitet och samlevnad.  

För grundlärarexamen ska studenten också 

- visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och  
utvecklas,  
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- visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att 
stimulera varje elevs lärande och utveckling,  

- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra,  
utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i  
övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,  

- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera  
specialpedagogiska behov,  

- visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers  
lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och  
samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,  

- visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de  
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,  

- visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande  
behandling av elever,  

- visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och  
jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,  

- visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den  
pedagogiska verksamheten,  

- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska  
verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers  
roll för denna, och  

- visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som  
är värdefulla för yrkesutövningen.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 ska 
studenten 

- visa självkännedom och empatisk förmåga,  
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras  

vårdnadshavare,  
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta  

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de 
mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt 
barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och  

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin  
kompetens i det pedagogiska arbetet.  

4 Krav för examen 

4.1 Omfattning 
Denna examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 240 
högskolepoäng. 

4.2 Självständigt arbete (examensarbete) 

För denna examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) på avancerad nivå om minst 30 högskolepoäng, 
eller två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de 
ämnen som studeras inom inriktningen.  
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4.3 Övriga krav 
För examen krävs, förutom det självständiga arbetet, följande kurser1: 

Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp:  

 Grundlärare som profession 6 hp 

 Lärande och undervisning 7,5  hp 

 Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik 7,5 hp 

 Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön 7,5 hp 

 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan 8 hp 

 Bedömning för och av lärande i grundskolan 11 hp 

 Specialpedagogik för grundskolan 5 hp 

 Profession och vetenskap för grundskolans årskurs 4-6 7,5 hp 

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier 120 hp:  

 Svenska för åk 4-6, kurs 1 15 hp 

 Svenska för åk 4-6, kurs 2 7,5 hp 

 Svenska för åk 4-6, kurs 3 7,5 hp 

 Matematik 1 för grundskolans årskurs 4-6 7,5 hp 

 Matematik 2 för grundskolans årskurs 4-6 7,5 hp 

 Matematik 3 för grundskolans årskurs 4-6 7,5 hp 

 Matematik 4 för grundskolans årskurs 4-6 7,5 hp 

 Engelska för åk 4-6, kurs 1 7,5 hp 

 Engelska för åk 4-6, kurs 2 7,5 hp 

 Engelska för åk 4-6, kurs 3 15 hp 

 Samhällsorientering åk 4-6 alternativt Naturorientering och  
teknik för grundskolans årskurs 4-6 30 hp 

Verksamhetsförlagd utbildning inom relevant verksamhet 30 hp: 

 Att vara grundlärare  1,5 hp 

 Att undervisa i åk 4-6  6 hp 
Läraryrkets dimensioner för grundskolans årskurs 4-6 22,5 hp 

5 Övergångsregler 
Studenter som påbörjat sin utbildning för denna examen före 2015-07-01 har rätt att 
få examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-1679-14. 

 

                                                   
1 eller studier som bedöms likvärdiga i varje enskilt fall. 
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 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Ärende p: 62 
 

Ärende: Klassificering av kurser till utbildningsområde 

Föredragande: Anna Rådström 

Bakgrund: Enligt hanteringsordning för kursklassificering ska Lärarhögskolan, i vissa 
fall, besluta om klassificering av kurser till utbildningsområde. Löpande inkommer 
förteckningar från Ladok över kurser som saknar klassificering och där vi ombeds att 
komplettera med uppgiften. 
 

Beredning: Bifogad sammanställning har beretts av Lärarhögskolans kansli (bil 1).  
 

Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beslutar klassificering till utbildningsområde enligt 
förslag i bilaga 1. Kursen 6E091 har fastställts och klassificerats men finns inte i 
kursplanesök. Anna Rådström följer upp detta. 
 

Bilagor: 
1. Sammanställning av förslag till klassificering av kurserna 6DV000, 6ES091, 

6ES095, 6ES096, 6ES097, 6ES098, 6KG003, 6MA046, 6MN051, 6RV021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras (181218):  

Örjan Pettersson (Inst för geografi och ekonomisk historia),  

Catarina Rudälv (MaMs),  

Stigbjörn Lestander (Estetiska ämnen),  

Jenny Eklöf (Inst för idé- och samhällsstudier),  

Jonas Wikström (NMD) 

 

Samt för kännedom till:  

Agnetha Simm, Anna Nordström, Birgitta Wilhelmsson, Registratur 



 Kursplan ännu ej fastställd - förslag hos LH för granskning alternativt nyss beslutad vid LH Underlag 181015 Bilaga p 62 B

Kursplan fastställd - finns i kursplanesök Lista från Ladok 181011

Kursplan har fastställts och klassificerats men finns ej i 

kursplanesök

Ur RTV alt 

Ladok Kurskod NyA Benämning HP

Nuvarande 

Utbomr (RTV)

Förslag till ny  

klassificering Huvudområde enl kursplan

Jmf med 

kursplan 1

Jmf med 

kursplan 2 Institution

När går 

kursen?

Fr Ladok 6DV000 Programmeringsteknik med C och Matlab 7,5 XX NA 50% TE 50% Datavetenskap 5DV157 5700

Fr Ladok 6ES091 Bild 2b, distans 15 XX DE Saknas 6ES052 1650 Ht 18

Fr Ladok 6ES095 Att undervisa i musik 6 XX VU Saknas 6ES041 1650 Ht 18

Fr Ladok 6ES096 Att undervisa i bild 6 XX VU Saknas 6ES041 1650 Ht 18

Fr Ladok 6ES097 Att undervisa i slöjd - textil 6 XX VU Saknas 6ES041 1650 Ht 18

Fr Ladok 6ES098 Att undervisa i slöjd - trä- och metall 6 XX VU Saknas 6ES041 1650 Ht 18

Fr Ladok 6KG003 Ekonomisk och social geografi 15 XX SA 75% NA 25% Kulturgeografi 2KG308 2500 Vt 19

Fr Ladok 6MA046 Envariabelanalys 2 7,5 XX NA 50% TE 50% Matematik 6MA025 5730 Ht 18

Fr Ladok 6MN051

Matematikdidaktik 2 för grundskolans årskurs 7-9 och 

gymnasiet 7,5 XX NA Saknas 6MA020 5740 Ht 18

Fr Ladok 6RV021 Religionsvetenskap 1 30 XX HU Religionsvetenskap 6RV000 1630 Ht 18

62B Sammanställning ny klassificering
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Rektors beslutsmöte (RBM) 

Lärarhögskolan 
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Ärende p: 63 
 

Ärende: Medel för ökad internationalisering i forskarutbildningen, år 2019. 

Föredragande: Carina Rönnqvist 

Bakgrund: Den 9 november 2018 utlyste Lärarhögskolan 70 000 kr i medel för ökad 

internationalisering i forskarutbildningen under år 2019 med sista ansökningsdag den 26 

november 2018. 

 

Endast en ansökan inkom och kunde beviljas. Summan av beviljade medel enligt ovan 

underskrider den utlysta summan med 55 000 kr.  

 

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 2019. Senast den 2 december 2019 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 om inte 

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. 

Beslut: Rektor beslutar att tilldela 15 000 kr för ökad internationalisering i forskarutbildningen 

till Jonna Linde, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, för hennes studievistelse vid 

University of Malta, 9-14/6 -19. 

Motivering till beslut: Den ansökan som fördelas medel är av god kvalitet och och inom ramen 

för utlysningen. 

 

 

Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras 

 

Projektkonto: 6000 18 011 

 

Utbetalningssätt: Lärarhögskolan fördelar ut medlen i januari 2019 

 

Expedieras till: Jonna Linde Liselott Engström, Gunnar Schedin, Carina Rönnqvist, Anna 

Nordström, Boa Drammeh, registratur 

 
 

https://www.aktivitet.db.umu.se/SignUp/Default.aspx?EventId=572
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Ärende p: 64 

 

Ärende: Medel för internationalisering av grundutbildningen, första utlysningen 2019 

Föredragande: Carina Rönnqvist 

Bakgrund: Den 9 november 2018 utlyste Lärarhögskolan 150 000 kr i medel för ökad 
internationalisering av Lärarhögskolans grundutbildningar år 2019 med sista 
ansökningsdag den 26 november. 
 
Sammanlagt inkom sex ansökningar, varav en ströks på grund av att den sökande skickat 
in två ansökningar för samma ändamål. Samtliga fem var av god kvalitet och kan beviljas 
medel. De medel som inte fördelas i denna utlysningsomgång ska fördelas i samband med 
den andra utlysningen vårterminen 2019. 
 
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 2019. Senast den 2 december 2019 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. 

 

 

 

 

 

 

https://www.aktivitet.db.umu.se/SignUp/Default.aspx?EventId=572
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Beslut: Rektor beslutar följande fördelning av medel för internationalisering av 
grundutbildningen, första utlysningen 2018: 

Namn Institution Resmål Beviljade 

medel i kr 

Hanna 

Outakoski 

Språkstudier Tromsö 

universitet, 

Norge 

15 000 

John Baker Språkstudier Tromsö 

universitet, 

Norge 

15 000 

Olle 

Sundström 

Idésam Tromsö 

universitet, 

Norge 

15 000 

Nina Mattsson Estetiska Gakugei 

University, 

Tokyo, Japan 

18 000 

Lotta 

Lundstedt 

Estetiska  Gakugei 

University, 

Tokyo, Japan 

18 000 

Summa   81 000 
  
 
Motivering till beslut:  
De ansökningar som beviljas medel är samtliga av god kvalitet och avser ändamål som 
Lärarhögskolan stödjer. 
 
 
Bilagor:  
 
 
 
Projektkonto: 6000 18 011 
 
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, Carina Rönnqvist, 
Anna Nordström, ekonomiansvarig vid institution där sökande beviljats 
medel, Boa Drammeh, Registratur 
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Ärende p: 65 
 

Ärende: Medel för forskarutbyte inom det utbildningsvetenskapliga området, år 2019. 

Föredragande: Carina Rönnqvist 

Bakgrund: Den 9 november 2018 utlyste Lärarhögskolan 100 000 kr i medel för forskarutbyte 

inom det utbildningsvetenskapliga området under år 2019, med sista ansökningsdag den 26 

november 2018. 

 

Sammanlagt inkom 2 ansökningar som kan beviljas sammantaget 30 000 kr. Summan av beviljade 

medel enligt ovan underskrider den utlysta summan med 70 000 kr.  

 

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 2019. Senast den 2 december 2019 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 om 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 

  

https://www.aktivitet.db.umu.se/SignUp/Default.aspx?EventId=572


 

Beslut 

Rektors beslutsmöte (RBM) 

Lärarhögskolan 

FS 2.1.6-2211-18 

 
 

2018-12-17 

Sid 2 (2)  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Beslut: Rektor beslutar följande fördelning av medel för forskarutbyte inom det 

utbildningsvetenskapliga området för år 2019: 

Namn Lärosäte och institution för den person som 
ansökan avser. 

Beviljade 
medel 

Henrik Åström Elmersjö Gästforskares vistelse:  Paul Zanazanian, 
Department of Integrated Studies in Education, 
McGill University, Montreal, Canada 

20 000 kr 

Mikael Winberg Sökandes egen vistelse vid Oslo universitet 
(UiO), Institutet för pedagogik. 

10 000 kr 

SUMMA 
 

30 000 kr 

 

Bilagor:  
 
Kontering: För bidrag: projekt 6000 18 010 med baskonto 3094. För stipendium: projekt 6000 60 

011 baskonto 7931 

 
Expedieras till: Alla sökande 
 
Kopia för kännedom till: Boa Drammeh, Carina Rönnqvist, Anna Nordström, Prefekter och 

ekonomiansvariga vid institutioner där det finns sökande som har fördelats medel, registratur 
 



 

Beslut 

Föreståndarens beslutsmöte (FBM) 

Lärarhögskolan 

FS 2.1.6-2207-18 

 

2018-12-17 

Sid 1 (2)  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Ärende p: 66 
 

Ärende: Medel för studenters studieresa inom Lärarhögskolans grundutbildning, 2019 

Föredragande: Carina Rönnqvist 

Bakgrund: Den 9 november 2018 utlyste Lärarhögskolan 175 000 kr i medel för studenters 

studieresa inom Lärarhögskolans grundutbildning, 2019, med sista ansökningsdag den 26 

november (FS 2.1.6-2207-18). 

 

Sammanlagt inkom tre ansökningar, alla från institutionen för idé- och samhällsstudier.  

 

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 2019. Senast den 2 december 2019 ska den som beviljats 

medel inkomma med en rapport i detta webbformulär:  

 

https://www.aktivitet.db.umu.se/SignUp/Default.aspx?EventId=572 

 

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 räkningen skickas till ansvarig 

institution/enhet.  

 

Beredning: Lärarhögskolans kansli har berett ärendet 

Beslut: Rektor beslutar följande för studenters studieresa inom Lärarhögskolans 

grundutbildning, 2019: 

Ansökande 
institution 

Kontaktperson/ 
Kursansvarig 

Plats för studieresan Beviljade 
medel 

Idé- och 
samhällsstudier 

Lena Berggren 
 
Elisabeth 
Raddock  
 
Martin Hårdstedt 
 

Berlin, Tyskland 
 
Berlin, Tyskland 
 
 
Österbotten, Finland 

175 000 kr 

SUMMA 
  

175 000 kr 

 

https://www.aktivitet.db.umu.se/SignUp/Default.aspx?EventId=572


 

Beslut 

Föreståndarens beslutsmöte (FBM) 

Lärarhögskolan 

FS 2.1.6-2207-18 

 

2018-12-17 

Sid 2 (2)  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Motivering av beslut: Alla tre ansökningarna är av god kvalitet och avser ändamål som gynnar 

internationaliseringen av Lärarhögskolans grundutbildning. Lärarhögskolan kan därför tilldela 

institutionen för idé- och samhällsstudier 175 000 för studenters studieresa. 

 

Bilagor:  
 
 
Projektkonto: 6000 18 011 
 
Utbetalningssätt: Lärarhögskolan fördelar ut medlen i januari 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: Prefekt och ekonomiansvarig vid institution som beviljats medel, alla sökande, 

Carina Rönnqvist, Anna Nordström, Boa Drammeh, Registratur 

 



 

Beslut 

Föreståndares beslutsmöte (FBM) 

Lärarhögskolan 

FS 2.1.6-2204-18 

 
 

2018-12-17 

Sid 1 (2)  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Ärende p: 67 
 

Ärende: Beviljande av medel för anordnande av internationella konferenser/symposier 
inom utbildningsvetenskap vid Umeå universitet, år 2019 

Föredragande: Carina Rönnqvist 

Bakgrund:  
Den 9 november 2018 utlyste Lärarhögskolan 150 000 kr i medel anordnande av 
internationella konferenser/symposier inom utbildningsvetenskap vid Umeå universitet 
under år 2019 med sista ansökningsdag den 26 november. Sammanlagt inkom 3 
ansökningar. 
 
Utbetalning av medel sker till sökandes institution efter att medlen har beviljats. Utöver 
beviljad summa ombesörjer Lärarhögskolan täckning för universitets- 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 2019.  
 
Senast den 2 december 2019 ska den som beviljats medel inkomma med en rapport i 
detta webbformulär: 
https://www.aktivitet.db.umu.se/SignUp/Default.aspx?EventId=405S 
 
Om aktiviteten ska genomföras under december ska den som tilldelats medel kontakta 
Carina Rönnqvist för att bestämma datum för återrapportering. Om inte rapport om 
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. 
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 räkning skickas 
till ansvarig institution/enhet.  
 

Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli 
  

https://www.aktivitet.db.umu.se/SignUp/Default.aspx?EventId=405S


 

Beslut 

Föreståndares beslutsmöte (FBM) 

Lärarhögskolan 

FS 2.1.6-2204-18 

 
 

2018-12-17 

Sid 2 (2)  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

 
Beslut: Rektor beslutar att tilldela medel för anordnande av internationella 
konferenser/symposier vid Umeå universitet till följande personer: 
 

P-O Erixon Estetiska Fjärde Nationella 
Konferensen i pedagogiskt 
arbete I Umeå. Tema: 
Pedagogiskt arbete i en 
global tid 

50 000 kr 

Björn Norlin  Idésam Historical Justice and 
History Education 
Symposium 

50 000 kr 

Carina 
Hermansson 

Språkstudier Literacy move on, 
Litumsymposium 2019 

50 000 kr 

SUMMA  150 000 kr 

 

Motivering: Alla tre ansökningar är av god kvalitet och avser ändamål som gynnar 
internationalisering av utbildningsvetenskaplig forskning vid Umeå universitet. 

Bilagor: Inkomna ansökningar 
 
 
Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras 
 
Projektkonto: 6000 18 011 
 
Utbetalningssätt: Fördelas ut i januari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: Prefekter för sökande som tilldelats medel, alla sökande, Carina 

Rönnqvist, Birgitta Wilhelmsson, Anna Nordström, ekonomiansvariga 
vid institutioner som tilldelats medel, registratur 

 
 
 



 

Beslut 

Föreståndarens beslutsmöte (FBM) 

Lärarhögskolan 

FS 2.1.6-2205-18 

 
 

2018-12-17 

Sid 1 (2)  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Ärende p: 68 
 

Ärende: Beslut om bidrag för utlandsstudier/-VFU 2019, första utlysningen 

Föredragande: Carina Rönnqvist 

Bakgrund: Den 9 november 2018 utlyste Lärarhögskolan 8 bidrag á 12 500 kr till 
studenter för utlandsstudier/-VFU 2018 med sista ansökningsdag den 26 november 2018.  
Sammanlagt föreslås att Lärarhögskolan beviljar fyra bidrag vilket är hälften av det antal 
som utlysts. De bidrag som inte kan fördelas i denna utlysningsomgång kommer att 
utlysas i samband med den andra utlysningen av dessa medel under vårterminen 2018 
 
Beviljat belopp är ett schablonbelopp. Pengarna utbetalas när den som beviljats bidrag 
kan uppvisa intyg på att studieplanen godkänts av Lärarhögskolan. Den sökande ansvarar 
själv för att kontakta aktuell studievägledare.  Sökande ska också uppvisa besked om 
antagning vid mottagande lärosäte. Dessa intyg/motsvarande skickas till Eva Alenius på 
lärarhögskolans kansli (eva.alenius@umu.se). Om resan ej blir av, ska erhållet bidrag 
återbetalas till Lärarhögskolan.  
 

Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli. 

Beslut:  
Lärarhögskolans föreståndare beslutar att fördela bidrag för utlandsstudier till följande 
personer under förutsättning att ovan beskrivna krav uppfylls.  

Namn Resmål/ 
ändamål 

Period Bidrag 

Emma 
Almgren 

La Trobe University, Bendigo 
Campus, Australien 

2019-01-28 - 2019-03-22 12 500 

Rebecca 
Vestin 

La Trobe University, Bendigo 
Campus, Australien 

2019-01-28 till 2019-03-
22 

12 500 

Karin 
Olovsson 

La Trobe University, Bendigo 
Campus, Australien 

4-6 veckor. Exakta datum 
är inte beslutat om ännu. 

12 500* 

Jakob 
Engstrand 

La Trobe University, Bendigo 
Campus, Australien 

4-6 veckor. Exakta datum 
är inte beslutat om ännu. 

12 500* 

 

Summa   50 000 kr 

*  Medel kan beviljas under förutsättning att den sökande får en praktikplats genom det 
lärosäte som angetts i ansökan.  

mailto:eva.alenius@umu.se


 

Beslut 

Föreståndarens beslutsmöte (FBM) 

Lärarhögskolan 

FS 2.1.6-2205-18 

 
 

2018-12-17 

Sid 2 (2)  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Motivering till beslut: De personer som föreslås erhålla bidrag uppfyller alla 
Lärarhögskolans krav i denna utlysning.  

 
 
 
Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras 
 
Projektkonto: 6000 18 010 
 
Utbetalningssätt: Betalas ut via underlag som skickas ut till studenten vid expediering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: Alla sökande, Carina Rönnqvist, Helena Gradin, Boa Drammeh, Stina 

Berglund, Anna Nordström, Lars Knutsson, Registratur 
 
 



 

Beslut 

Föreståndarens beslutsmöte (FBM) 

Lärarhögskolan 

FS 2.1.6-2210-18 

 

2018-12-17 

Sid 1 (2)  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Ärende p: 69 
 

Ärende: Internationell publicering – översättning/språkgranskning, 1:a utlysningen 
2019 

Föredragande: Carina Rönnqvist 

Bakgrund:  

Den 9 november utlyste Lärarhögskolan 50 000 kr i medel för ökad internationell publicering 

avseende översättning/språkgranskning under år 2019 med sista ansökningsdag den 26 november 

2018. Sammanlagt inkom 8 ansökningar. 

 

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 2019. Senast den 2 december 2019 ska den som beviljats 

medel inkomma med en rapport i detta webbformulär:  

 

https://www.aktivitet.db.umu.se/SignUp/Default.aspx?EventId=572 

 

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 räkningen skickas till ansvarig 

institution/enhet.  

 

Beredning: Lärarhögskolans kansli har berett ärendet 

Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beslutar följande fördelning av medel för ökad 

internationell publicering – översättning/språkgranskning: 

Namn Institution beviljade medel i kr 

Carina Granberg TUV 6 000 

Johan Sidenvall NMD 6 000 

Jonas Jäder NMD 6 000 

Helena Vennberg NMD 6 000 

Mareike Jendis Språkstudier 6 000 

Maria Rönnlund TUV 6 000 

Per-Åke Rosvall TUV 6 000 

Åsa Jeansson Estetiska 6 000 

Summa  48 000 

 

 

https://www.aktivitet.db.umu.se/SignUp/Default.aspx?EventId=572


 

Beslut 

Föreståndarens beslutsmöte (FBM) 

Lärarhögskolan 

FS 2.1.6-2210-18 

 

2018-12-17 

Sid 2 (2)  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

 

 
Motivering till beslut: Alla de inkomna ansökningarna var av god kvalitet och kan 

därför fördelas medel. 
 

Bilagor:  
 
Projektkonto: 6000 18 011 
 
Utbetalningssätt: Lärarhögskolan fördelar ut medlen i januari 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: Prefekter vid institutioner där sökande beviljats medel, alla sökande, Carina 

Rönnqvist, Anna Nordström, ekonomiansvariga vid institutioner där sökande beviljats medel, Boa 

Drammeh, Registratur 

 
 
 



 

Beslut 

Föreståndarens beslutsmöte (FBM) 

Lärarhögskolan 

FS 2.1.6-2209-18  

 

2018-12-19 

Sid 1 (3)  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Ärende p: 70 
 

Ärende: Internationell publicering - konferensdeltagande, 1:a utlysningen 2019 

Föredragande: Carina Rönnqvist 

Bakgrund:  

Den 9 november 2018 utlyste Lärarhögskolan 150 tkr i medel för ökad internationell publicering 

avseende konferensresor under år 2019 med sista ansökningsdag den 26 november. Då det efter 

fördelning av medel för andra forskningsrelaterade internationaliseringsaktiviteter kvarstod 127 

tkr har även dessa medel lagts till denna utlysning. Detta innebär att Lärarhögskolan kan fördela 

sammanlagt 278 tkr i denna utlysning. 

 

Sammanlagt inkom 24 ansökningar.  

 

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 2019. Senast den 2 december 2019 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 om 

konferensdeltagande med paper 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 

Beslut: Rektor beslutarföljande fördelning av medel för ökad internationell publicering – 

konferensresa med paper: 

  

Namn Institution Beviljade 

medel i kr 

Anders Hofverberg Naturvetenskapernas och matematikens didaktik 12000 

Anders Råde Tillämpad utbildningsvetenskap 12000 

Andreas Nuottaniemi Språkstudier 12000 

https://www.aktivitet.db.umu.se/SignUp/Default.aspx?EventId=572


 

Beslut 

Föreståndarens beslutsmöte (FBM) 

Lärarhögskolan 

FS 2.1.6-2209-18  

 

2018-12-19 

Sid 2 (3)  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Anna Lindwall Estetiska ämnen i lärarutbildningen 6000 

Annika Manni Tillämpad utbildningsvetenskap 9000* 

Carina Hjelmér Tillämpad utbildningsvetenskap 12000 

Erika Gillblad Språkstudier 12000 

Frithjof Theens Naturvetenskapernas och matematikens didaktik 12000 

Helena Vennberg Naturvetenskapernas och matematikens didaktik 12000 

Jenny Hellgren Naturvetenskapernas och matematikens didaktik 12000 

Johan Hansson Idé- och samhällsstudier 12000 

Johanna Lönngren Naturvetenskapernas och matematikens didaktik 18000 

Karin Ågren Estetiska ämnen i lärarutbildningen 6000 

Karolina Broman Naturvetenskapernas och matematikens didaktik 12000 

Kenneth Ekström Tillämpad utbildningsvetenskap 18000 

Magnus Wink Estetiska ämnen i lärarutbildningen 6000 

Maria Lindfors Tillämpad utbildningsvetenskap 12000 

Michael Lindblad Tillämpad utbildningsvetenskap 18000 

Oleg Popov Naturvetenskapernas och matematikens didaktik 12000 

Peter Bergström Tillämpad utbildningsvetenskap  18000 

Peter Vinnervik Naturvetenskapernas och matematikens didaktik 12000 

Sara Rylander Estetiska ämnen i lärarutbildningen 6000 

Stina Westerlund Estetiska ämnen i lärarutbildningen 6000 

Åsa Jeansson Estetiska ämnen i lärarutbildningen 6000 

SUMMA 

 

273 000 

* Den sökande får sin flygresa betald av Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området med anledning av sin 

medverkan i ett forskningsinternat i Sydafrika. Erhållna medel avser därför boende. 



 

Beslut 

Föreståndarens beslutsmöte (FBM) 

Lärarhögskolan 

FS 2.1.6-2209-18  

 

2018-12-19 

Sid 3 (3)  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Motivering till beslut: Samtliga inkomna ansökningar avser aktiviteter som gynnar 

internationalisering av utbildningsvetenskaplig forskning vid Umu. Då det fanns extra 

medel utöver de avsatta för denna utlysning kunde alla sökande beviljas medel för sina 

respektive aktiviteter. 

 

Bilagor:  

 

Projektkonto: 6000 18 011 

 

Utbetalningssätt: Lärarhögskolan fördelar ut medlen i januari 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till: Prefekter vid institutioner där sökande beviljats medel, alla sökande, Carina 

Rönnqvist, Anna Nordström, ekonomiansvariga vid institutioner där sökande 

beviljats medel, Boa Drammeh, registratur 

 
 
 



 

Beslut 

Föreståndarens beslutsmöte 

Lärarhögskolan 

FS 3.1.4-475-18  

 

2018-12-19 

Sid 1 (1)  

- 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Ärende p: 71 
 

Ärende: Komplettering - Inkomna kursplaner, för nyinrättande 

Föredragande: Anna Rådström 

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. För 
kursen 6PE057 har det i medföljande blankett angetts att det rör sig om en revidering. 
Detta är ett skrivfel. Det rör sig om en ny kurs som fastställts enligt gällande 
hanteringsordning. 
 

Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beslutar att rekommendera kursansvarig 
institution/fakultet att fastställa kursplanen enligt föreslagna revideringar. 
 

Bilagor: Kursplan samt ifyllda blankett till kursplan med följande kurskod: 
6PE057 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: Studierektor och studieadministratör vid följande institution: 

Inst för tillämpad utbildningsvetenskap 
 
Samt för kännedom till: Ingela Jonasson, Joakim Bergbom, Birgitta Wilhelmsson och 
Agnetha Simm. 



Specialpedagogiska kunskapsområden 7,5 hp 
Fields of Knowledge in Special Education 

 

Högskolepoäng: 7,5 hp 

Kurskod: 6SP057 

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 

 

Den här kursen handlar om elever i behov av särskilt stöd. I kursen fokuseras kunskaper om 

fysisk funktionsnedsättning, språkstörning och utvecklingsstörning. Betydelsen av 

neuropsykiatriska svårigheter i relation till språkstörning och utvecklingsstörning behandlas. 

Vidare redogörs för området barn som far illa och hur uppväxtfaktorer och sociala miljöer får 

betydelse för barn och ungdomars livsvillkor i och utanför skolan. I kursen diskuteras och 

problematiseras konsekvenser av funktionsnedsättning samt av olika svårigheter elever möter. 

Dessutom beskrivs olika verksamheter och skolformer som elever i behov av särskilt stöd 

möter.  

Förväntade studieresultat 

För godkänd kurs skall den studerande kunna: 

 

Kunskap och förståelse 

 visa kunskap om fysisk funktionsnedsättning, språkstörning och utvecklingsstörning 

 visa förståelse för uppväxtfaktorer och sociala miljöers betydelse för elever i och 

utanför skolans miljö 

 visa kunskap om olika skolformer och verksamheter som möter elever i behov av 

särskilt stöd 

 

Färdighet och förmåga 

 analysera åtgärder som skapar möjligheter för lärande och social utveckling för elever 

i behov av särskilt stöd 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 diskutera och problematisera faktorer som påverkar lärande och utveckling för elever i 

behov av särskilt stöd inom olika skolformer 

 kritiskt granska och diskutera konsekvenser som olika svårigheter kan få i den 

pedagogiska praktiken 

 

 

 

Kommenterad [MO1]: Se mina frågor nedan. Jag ber om 

återkoppling innan jag godkänner planen. 

Kommenterad [MO2]: Vad betyder detta? Räcker det inte 

att avancerad nivå anges? 

Kommenterad [MO3]: Kursen ligger på avancerad nivå 

men hur visar kursplanen på det? Hur visas det i de 

förväntade studieresultaten? Går det att skriva: visa fördjupad 

kunskap? 

Kommenterad [MO4]: Med tanke på avancerad nivå, går 

det att skriva: självständigt analysera?  
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Behörighetskrav 

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp samt moment 1 och 2 i kursen 

Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion, 15 hp. 

 

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, seminarier och workshops. 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. 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. 

 

Kursen examineras genom litteraturseminarier och redovisningar som examineras i en 

tvågradig skala, underkänd (U) och godkänd (G) samt genom en individuell skrivuppgift som 

examineras i en tregradig skala, underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG).  

 

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 godkänd (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 
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samband med det ordinarie provet.  

 

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. 

Föreskrifter till övergångar 

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 
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Lärarhögskolan 

 

 

Hanteringsordning 

 

2016-xx-xx 

Bilaga 1 

 

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) Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras, 

2) Ange om kursen ersätter annan kurs, 

3) Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras, 

4) Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i utbildningen, 

5) Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de lärandemål (FSR) som finns upprättade, 

Ange fr o m vilken termin kursen/revideringen ska gälla. 

Ange N för ny kurs eller R vid revidering i sista kolumnen. 
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Lärarhögskolan 

 

 

Hanteringsordning 

 

2016-xx-xx 

Bilaga 1 

 

Kurskod Kursbenämning Motiv 
Fr o m 

termin 
N / R 

6SP057 Specialpedagogiska kunskapsområden, 

7,5HP 

Kursen ingår i den nya strukturen i specialpedagogprogrammet. 

Kursen har fått flera förändringar innehållsmässigt p.g.a. ändrat 

innehåll i programmets andra kurser i den nya strukturen. Den har 

varit uppe till diskussion i spec. rådet och 

grundutbildningsutskottet.  

Vt19 R 

6SP056 Neuropsykiatriska svårigheter – 

förhållningssätt, bemötande och strategier i 

pedagogisk verksamhet, 15 hp 

Innehållet i kursen är baseras på stor efterfrågan från lärare på 

fältet från specialpedagoger i synnerhet. I den tidigare strukturen i 

specialpedagogprogrammet behandlades området i betydligt 

mindre utsträckning än i den nya.  

Vt 19 N 
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Från: Berith Östlund berith.ostlund@umu.se
Ämne: SV: Frågor ang 6SP057

Datum: 24 oktober 2018 11:23
Till: Anna Rådström anna.radstrom@umu.se

Kopia: Anneli Nielsen anneli.nielsen@umu.se, Annika Nilsson annika.nilsson@umu.se

Hej Anna.
Jag har nu diskuterat med Anneli som arbetar med kursplanerna i den nya strukturen på
spec.
Anledningen till att vi i FSR under kunskap och förståelse använder begrepp som ”visa
förståelse/kunskap”….istället för ”visa fördjupad” är att 6SP057 är den första kursen i
programmet som lyfter funktionsnedsättning, utvecklingsstörning och barn som far illa
och det är tveksamt om de hinner nå fördjupad kunskap på 7,5 hp. Dessutom vet vi inte
om enskilda studenter något med sig om detta från lärarutbildningarna de läst tidigare.
Vad gäller ”självständigt analysera” så utgick vi ifrån att om (som vi har skrivit)
”studenten skall kunna analysera något” så kändes det självklart att de ska kunna göra
det självständigt? Annars skulle skrivning kunna vara ”analysera med stöd av…” .
Eftersom detta ändå blir otydligt har vi skrivit in ditt förslag ”självständigt kunna
analysera”
 
Beträffande din fråga om Huvudområde och successiv fördjupning: finns samma
skrivning i kurserna som ges termin 1. Christina W (studieadministratör på TUV) har nu
kontaktat studieadministratör på pedagogiska institutionen som varit involverad i
kurserna på termin 1. Vi har kommit överens om att det ska vara A1F i denna kurs
istället som står för ”Avancerad nivå, har kurser på avancerad nivå som
förkunskapskrav”. Christina W ser till att det blir ändrat direkt i  Selma på basdatat för
6SP057.
 
Däremot är ok att AXX som står för  ”Avancerad nivå, kurs/er som inte kan
klassificeras” står kvar på 6SP052 Specped och speclär yrk.funktion då de som läser
första terminen har olika förkunskaper, vissa har bara kurser på grundnivå medan vissa
har även på avancerad nivå.
 
Om det inte är några fler funderingar så skickar jag de båda kursplanerna till
beslutsmötet som är den 29/10 ?
 
Vänliga hälsningar
Berit
 
Från: Anna Rådström 
Skickat: den 23 oktober 2018 10:05
Till: Berith Östlund <berith.ostlund@umu.se>
Ämne: Frågor ang 6SP057
 
Hej Berit,
 
I planen har jag skrivit ett par frågor som jag önskar svar på innan jag godkänner planen.
En fråga berör formuleringen ”kurser som inte klassificeras” (vad betyder det?) De två
andra frågorna kommer sig av att kursen ligger på avancerad nivå men jag är osäker på
hur detta visas i kursplanen. Ger förslag på hur detta skulle kunna visas i planens FSR. 
 
Vänliga hälsningar
Anna
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Anna
 

Kursplan 
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