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Kl 13.00
Sammanträdesrummet, plan 5 i Förvaltningshuset

Ärende

Anmärkning

Föredragande

1

Omdisponering av beviljade
medel till Gudrun Svedberg
för forskningstid 2019-2020

Beslut

Anna Nordström

Missiv
Bilaga p 1

FS 2.1.6-301-18

Uppdateringar av
examensbeskrivningar för
grundlärarprogrammen F-3
och 4-6

Beslut

Birgitta Wilhelmsson

Missiv
Bilaga p 2 A

FS 3.1.5-1678-14
FS 3.1.5-1679,14

2

Examensbeskrivning grundlärarexamen
F-3
Bilaga p 2 B
Examensbeskrivning grundlärarexamen
4-6
Bilaga p 2 C
3

4

5

6

Beviljande av
planeringsbidrag 2019

Beslut

Carina Rönnqvist

Missiv
Bilaga p 3

FS 2.1.6-2281-18

Införande av urvalsgruppen
för antagning till den
kompletterande pedagogiska
utbildningen, KPU, 150 %
studietakt inför hösten 2019

Beslut

Anna-Karin Lidström
Persson

Införande av ämnet
specialidrott i den
Kompletterande pedagogiska
utbildningen, KPU, 50 och
150 % studietakt inför hösten
2019

Beslut

Tilläggsäskande av fristående
kurs vid Lärarhögskolan
2019, Institutionen för
språkstudier

Beslut

Anna Rådström

Missiv
Bilaga p 6 A

FS 3.1.1-1126-18

Missiv
Bilaga p 4

FS 1.6.2-2145-17

Anna-Karin Lidström
Persson

Missiv
Bilaga p 5

FS 1.6.2-2145-17

Blankett för äskande av fristående kurser
2019,
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Ärende

Anmärkning

Föredragande

Begäran av flytt av kurs,
Kursplan Språkdidaktik, Examensarbete
för magisterexamen, 15hp (1SDoo2),
Principer för Lärarhögskolans fristående
kursutbud 2019,
Kommentarer till kursplan
Bilaga p 6 B

7

8

Tilläggsäskande av fristående
kurs vid Lärarhögskolan
2019, Institutionen för
tillämpad
utbildningsvetenskap

Beslut

Anna Rådström

Missiv
Bilaga p 7 A

FS 3.1.1-1126-18

Ämneskombinationer
ämneslärarprogrammet
gymnasieskolan antagna
hösten 2019

Beslut

Anna Rådström

Missiv
Bilaga p 8 A

FS 3.1.3-164-19

Blankett för äskande av fristående kurser
2019,
Kursplaneförslag Undervisning och
kvalitetsutveckling i förskola respektive
fritidshem, 15 hp (6PE xx),
Principer för Lärarhögskolans fristående
kursutbud 2019
Bilaga 7 B

Översikt ämneskombinationer
Bilaga p 8 B
9

Rättelser av kurskoder

Beslut

Anna Rådström

Missiv
Bilaga p 9 A

FS 3.1.4-475-18

Missiv p 59
Bilaga p 9 B
10

Fördelning av medel för
forsknings- och
utvecklingsuppdrag inom
utbildningsområdet 2019

Beslut

Carina Rönnqvist

Missiv
Bilaga p 10 A

FS 2.1.6-300-18

Förslag till fördelning av medel för
forsknings- och utvecklingsuppdrag inom
utbildningsområdet
Bilaga p 10 B
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Beslut
Lärarhögskolan/Föreståndarens beslutsmöte

2019-01-21
Sid 1 (1)

FS 2.1.6-301-18

Ärende p: 1
Ärende: Omdisponering av beviljade medel till Gudrun Svedberg för forskningstid 2019-2020
Föredragande: Anna Nordström
Bakgrund
Enligt styrelsebeslut 2018 p. 51, 2018-09-19, beviljades Gudrun Svedberg 600 tkr för forskningstid
att förbruka senast 2020.
Senare under hösten 2018 tillfrågades Gudrun Svedberg att ta på sig uppdraget som
programordförande för speciallärar- och specialpedagogprogrammet från och med 2019-01-01 och
hon accepterade detta. Uppdraget är tre-årigt och motsvarar 20 procent per år.
Den 12 december inkom en förfrågan via mail från prefekten på Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap om möjligheten att förlänga dispositionstiden för Gudrun Svedbergs medel
för forskningstid med ett år på grund av ordförandeskapet i programrådet.
Beredning
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli
Beslut
Föreståndaren beslutar att förlänga dispositionstiden för de ovan nämnda medlen med ett år, till
och med 2021.
Motivering till beslut
Med anledning av att Gudrun Svedberg tar på sig ett uppdrag inom ramen för Lärarhögskolan,
ordförandeskapet i programrådet för speciallärar- och specialpedagogprogrammet är det motiverat
att bevilja förlängningen.
Projektkonto och utbetalningssätt
Medlen betalas ut enligt tidigare plan, men uppföljningen görs ett år senare än planerat.

Expedieras till: Gunnar Schedin, Liselott Engström, Gudrun Svedberg, Carina Rönnqvist,
Agnetha Simm, Anna Nordström, Boa Drammeh

Lärarhögskolans kansli
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Föreståndarens beslutsmöte (FBM)
Lärarhögskolan
FS 3.1.5-1678-14
FS 3.1.5-1679-14
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Ärende: 2
Uppdateringar av examensbeskrivningar för grundlärarprogrammen F-3 och
åk 4-6.
Föredragande: Birgitta Wilhelmsson
Bakgrund och beredning
I och med att förändringar gjorts i programstrukturerna för grundlärarexamen
förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 och för grundlärarexamen för grundskolans
årskurs 4-6 behöver examensbeskrivningarna för dessa examina uppdateras.
Förslag på uppdaterade skrivningar har beretts av personal vid Lärarhögskolans kansli
och vid Studentcentrum.
Beslut
Föreståndaren beslutar att fastställa examensbeskrivningar för grundlärarexamen
förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 och för grundlärarexamen grundskolans
årskurs 4-6.
Bilagor
Bilaga 2 B: Examensbeskrivning, grundlärarexamen förskoleklass och grundskolans
årskurs 1-3, FS 3.1.5-1678-14
Bilaga 2 C: Examensbeskrivning, grundlärarexamen för grundskolans årskurs 4-6, FS
3.1.5-1679-14

Expedieras (190121): Maria Rudberg, Studentcentrum, Birgitta Wilhelmsson,
Lärarhögskolan

Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se

Lokal examensbeskrivning

Sid 1 (4)
Bilaga p 2 B

FS 3.1.5-1678-14

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
 Lärande och undervisning
 Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik
 Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön
 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan
 Bedömning för och av lärande i grundskolan
 Specialpedagogik för grundskolan
 Profession och vetenskap för förskoleklass och grundskolans
årskurs 1-3

6 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
8 hp
11 hp
5 hp
7,5 hp

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier 120 hp:
 Svenska för F-3, kurs 1
 Svenska för F-3, kurs 2
 Svenska för F-3, kurs 3
 Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
 Matematik 2 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
 Matematik 3 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
 Matematik 4 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
 Engelska för F-3, kurs 1
 Engelska för F-3, kurs 2
 Specialpedagogik med fokus på svenska och matematik för F-3
 Naturorientering och teknik för förskoleklass och grundskolans
årskurs 1-3
 Samhällsorientering, F-3

15 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
15 hp
15 hp

Verksamhetsförlagd utbildning inom relevant verksamhet 30 hp:
 Att vara grundlärare
 Att undervisa i F-3
 Läraryrkets dimensioner för förskoleklass och grundskolans
årskurs 1-3

1,5 hp
6 hp
22,5 hp

15 hp

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.

Lokal examensbeskrivning
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FS 3.1.5-1679-14

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
 Lärande och undervisning
 Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik
 Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön
 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan
 Bedömning för och av lärande i grundskolan
 Specialpedagogik för grundskolan
 Profession och vetenskap för grundskolans årskurs 4-6
Ämnes- och ämnesdidaktiska studier 120 hp:
 Svenska för åk 4-6, kurs 1
 Svenska för åk 4-6, kurs 2
 Svenska för åk 4-6, kurs 3
 Matematik 1 för grundskolans årskurs 4-6
 Matematik 2 för grundskolans årskurs 4-6
 Matematik 3 för grundskolans årskurs 4-6
 Matematik 4 för grundskolans årskurs 4-6
 Engelska för åk 4-6, kurs 1
 Engelska för åk 4-6, kurs 2
 Engelska för åk 4-6, kurs 3
 Samhällsorientering åk 4-6 alternativt Naturorientering och
teknik för grundskolans årskurs 4-6
Verksamhetsförlagd utbildning inom relevant verksamhet 30 hp:
 Att vara grundlärare
 Att undervisa i åk 4-6
Läraryrkets dimensioner för grundskolans årskurs 4-6

6 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
8 hp
11 hp
5 hp
7,5 hp
15 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
15 hp
30 hp
1,5 hp
6 hp
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.

Beslut
Föreståndares beslutsmöte (FBM)
Lärarhögskolan
FS 2.1.6-2281-18

2019-01-21
Sid 1 (1)

Ärende p: 3
Ärende: Beviljande av planeringsbidrag 2019
Föredragande: Carina Rönnqvist
Bakgrund
Den 19 november 2018 utlyste Lärarhögskolan medel för planeringsbidrag om vardera 50
tkr i syfte att stödja utbildningsvetenskapliga forskningsansökningar. Sista
ansökningsdag var den 3 december 2018. Sammantaget inkom 4 ansökningar.
Beredning
Lärarhögskolans kansli och ledning har berett ärendet.
Beslut
Rektor beslutar att fördela planeringsbidrag till huvudsökande:
Namn
Stina Wikberg
Peter Bergström
Carina Hjelmér
Ola J. Lindberg
Summa att fördela

Institution
Estetiska
TUV
TUV
Pedagogik

Summa
50 000
50 000
50 000
50 000
20o 000 tkr

Återrapportering
Den som erhållit medel ska återrapportera förbrukningen av dessa genom att skicka in
bekräftelsen från Prisma när de har lämnat in en ny ansökan till Vetenskapsrådets stora
utlysning för projektbidrag inom utbildningsvetenskap, våren 2018. Uppföljning kommer
också att göras av hur många av de som erhållit planeringsbidrag i denna utlysning som
också beviljats projektmedel från VR påföljande år.
Projektkonto: 600041000
Utbetalningssätt: Fördelas ut i slutet av januari 2019.

Expedieras (190122): Alla sökande, Gunnar Schedin, Liselott Engström, Anna Widén,
Björn Oplaat, Simon Wolming, Daniel Sandén, Carina Rönnqvist, Anna Nordström, Eva
Alenius, Registratur
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Lärarhögskolan
Föreståndarens beslutsmöte

Införande av urvalsgrupper inom
KPU med förhöjd studietakt inför
studiestart ht 19
FS 1.6.2-2145-17

Ärende p: 4
Ärende: Införande av urvalsgrupper för antagning till den kompletterande
pedagogiska utbildningen, KPU, 150 % studietakt inför hösten 2019
Föredragande: Anna-Karin Lidström Persson
Starten för en förändrad KPU-utbildning med andra behörighetskrav och andra kurser har skjutits
fram av Lärarhögskolans styrelse till ht 20. I samband med en förändrad KPU-utbildning kommer
frågan om ämnen och urvalsgrupper utredas. Dock finns det skäl att göra vissa förändringar även inför
ht 19.

Bakgrund

Lärarhögskolan har sedan hösten 2012 erbjudit kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, för
studenter som vill bli lärare och redan har ämnesstudier motsvarande 90 hp för åk 7-9, alternativt 120
hp för gymnasiet. Studierna inom KPU-utbildningen omfattar 90 högskolepoäng och syftar till att
komplettera tidigare förvärvade ämneskunskaper för att studenten ska kunna avlägga en
ämneslärarexamen. KPU omfattar 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och 30 hp
verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Studierna inom inriktningen sker på distans med fysiska träffar
vid Umeå universitet. Två program1 erbjuds idag vid Umeå universitet, KPU med 50 % takt och KPU
med 150 % takt.
Ytterligare en anledning till detta urval av ämnen är att sökande i dessa ämnen ofta är betjänta av den
långsammare takten då en del redan är yrkesverksamma. KPU 150 % erbjuds för sökande i många
ämnen. Programmet är mycket populärt och har ca fyra förstahandssökande per plats. Eftersom man
studerar hela utbildningen på ett läsår samt studerar på distans lockas sökande från hela landet.
Starten för en förändrad KPU-utbildning med andra behörighetskrav och andra kurser har skjutits
fram av Lärarhögskolans styrelse till ht 20. I samband med en förändrad KPU-utbildning kommer
frågan om urvalsgrupper diskuteras vidare. Dock finns det skäl att göra vissa förändringar redan inför
ht 19.
Planeringstalet för KPU 150 % är för ht 19 är 45 platser mot tidigare år 30 platser. Anledningen till det
höjda planeringstalet är att kunna utbilda fler lärare. Det ekonomiska utrymmet finns och är beslutat
om i budgeten för 2019. Genom det höjda planeringstalet kommer Umeå universitet ändå utbilda
lärare i övriga ämnen i så gott som samma omfattning som tidigare år.

Införandet av urvalsgrupper i KPU 150 %
Det har inte tidigare tillämpats urvalgrupper för antagning till KPU 50 % eller KPU 150 % takt.
Bristen på lärare är alarmerande stor idag och det är svårt att enkelt kunna säga vad som idag är ett
bristämne och som därmed ska prioriteras vid urval. Bristen på behöriga lärare är dessutom olika stor
vid olika skolor, olika kommuner, olika regioner. Ett sätt att prioritera ämnen vid planering av
urvalsgrupper bör då vara utifrån huruvida det utbildas lärare i ämnet inom ämneslärarprogrammen.

Kompletterande pedagogisk utbildning vid Lärarhögskolan Umeå universitet
1 https://www.umu.se/utbildning/program/kompletterande-pedagogisk-utbildning---gymnasieskolan/
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Det är idag mycket få eller inga studenter som utbildar sig till lärare via ämneslärarprogrammen i
moderna språk, i hem- och konsumentkunskap, textilslöjd, trä- och metallslöjd, specialidrott, fysik och
kemi. Därför skulle det vara angeläget att reservera platser för sökande till KPU 150 % med kunskaper
i dessa ämnen.
Motivering:
Moderna språk: Det är få sökande i hela landet till lärarprogrammen i moderna språk och det är
mycket få som söker till KPU. Här kan Umeå universitet bidra till att säkerställa lärarförsörjning i
dessa ämnen genom att ha en platspott på fem platser för sökande i de franska, spanska och tyska.
Hem- och konsumentkunskap: Utbildning i hem- och konsumentkunskapslärare ges vid få lärosäten
och bristen på behöriga lärare är stor. Idag ges inte hem- och konsumentkunskap vid Umeå universitet
då det ämneslärarprogrammet lockat allt för få sökande. Intresset för att utbilda sig lärare i ämnet är
dock stort och det är högt söktryck till de fristående kurserna som ges i hem- och konsumentkunskap
med 100 % takt, distans. Målet för dessa studenter är att söka sig in på KPU och nå en
ämneslärarexamen.
Slöjd, textil och slöjd, trä- och metall: Utbildning i slöjd ges vid få lärosäten och bristen på behöriga
lärare är stor. Ämneslärarprogrammen i dessa ämnen lockar mycket få sökande vid Umeå universitet.
Intresset för att utbilda sig lärare i ämnena är dock ganska gott och kurser upp till minst 90 hp ges
med 50 % studietakt, distans. Målet för dessa studenter är att söka sig in på KPU och nå en
ämneslärarexamen.
Specialidrott: Specialidrott klassificerades om 2017 från att vara ett yrkesämne till ett så kallat visst
ämne. Man kan nu nå en ämneslärarexamen i ämnet men ämnet ges dock inte vid något
ämneslärarprogrammet. Ämnet är centralt på alla nationella idrottsutbildningar (NIU) och
riksidrottsgymnasier (RIG) och behovet av välutbildade lärare/tränare för ungdomar är stort.
Fysik, Kemi: Ämneslärarprogrammen i dessa ämnen lockar mycket få sökande vid Umeå universitet.
Intresset för att utbilda sig lärare i ämnena är något större via KPU 150 % takt men eftersom
konkurrensen om platserna är hög fylls platserna av andra ämnen.
Förslag på urvalsgrupper och antal platser per grupp:

Urvalsgrupper Ämnen
Urvalsgrupp 1

Urvalsgrupp 2

Antal platser

Moderna språk (franska, spanska,
tyska)

5

Hem- och konsumentkunskap

5

Specialidrott

5

Fysik

5

Kemi

5

Övriga ämnen:
Biologi, Teknik, Matematik,
Naturkunskap, Geografi,
Samhällskunskap, Filosofi,
Företagsekonomi, Juridik, Sociologi,
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Pedagogik, Svenska, Svenska som andra
språk, Finska, Samiska, Musik, Bild
Totalt

45

Vid konkurrens om platserna i urvalsgrupp 1 fördelas platserna efter meritvärde 30-285 hp, dvs
högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag.
Om inte platserna fylls i respektive ämne i urvalsgrupp 1 går platserna till urvalsgrupp 2.
I urvalsgrupp 2 fördelas platserna efter meritvärde 30-285 hp, dvs högskolepoäng avklarade per sista
anmälningsdag.
Om inte platserna fylls i urvalsgrupp 2 går platserna till urvalsgrupp 1 och fördelas efter meritvärde
30-285 hp, dvs högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag.
tills platserna är fyllda (45 platser).

Beredning

Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli

Beslut
Föreståndaren beslutar att bordlägga ärendet för ytterligare beredning.

190121

Föreståndarens beslutsmöte (FBM)
Lärarhögskolan

Beslut
Ändring av ämnen i KPU inför
studiestart ht 19
FS 1.6.2-2145-17

Ärende: 5
Ärende: Införande av ämnet specialidrott i KPU, 50 % och i

150 % studietakt inför ht 19

Föredragande: Anna-Karin Lidström Persson

Bakgrund
Lärarhögskolan har sedan hösten 2012 erbjudit kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, för
studenter som vill bli lärare och redan har ämnesstudier motsvarande 90 hp för åk 7-9, alternativt 120
hp för gymnasiet. Studierna inom KPU-utbildningen omfattar 90 högskolepoäng och syftar till att
komplettera tidigare förvärvade ämneskunskaper för att studenten ska kunna avlägga en
ämneslärarexamen. KPU omfattar 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och 30 hp
verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Studierna inom inriktningen sker på distans med fysiska träffar
vid Umeå universitet. Två program1 erbjuds idag vid Umeå universitet, KPU med 50 % takt och KPU
med 150 % takt.
Starten för en förändrad KPU-utbildning med andra behörighetskrav och andra kurser har skjutits
fram av Lärarhögskolans styrelse till ht 20. I samband med en förändrad KPU-utbildning kommer
frågan om ämnen diskuteras vidare. Dock finns det skäl att göra vissa förändringar av ämnen redan
inför ht 19.
Lärarhögskolans styrelse fattades 170608 beslut om frågan om införande av ämnet specialidrott i
nuvarande KPU 50 % och i en ny KPU med 100 % takt skulle utredas vidare. I samband med
utredningen2 av en ny KPU-utbildning har arbetet fortsatt med att undersöka förutsättningarna för att
Specialidrott ska kunna erbjudas för KPU-studenter.
Specialidrott klassificerades om 2017 från att vara ett yrkesämne till ett så kallat visst ämne. Ämnet är
centralt på alla nationella idrottsutbildningar (NIU) och riksidrottsgymnasier (RIG) och behovet av
välutbildade lärare/tränare för ungdomar är stort. Umeå universitet har tillsammans med de andra
riksidrottsuniversiteten arbetat för att omklassificeringen genomfördes och arbetat för
kunskapsspridning om förändringen till skolhuvudmän och till lärare/tränare vid gymnasieskolor i
landet. De har även arbetat för en gemensam kravnivå för ämnet som både innefattar relevanta
akademiska meriter samt erfarenhet från elitidrott i idrottsinriktningen.
Pedagogiska institutionen kan erbjuda ämnesdidaktik, genomföra VFU-besök samt handleda
examensarbeten i ämnet.

Beredning
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli och Pedagogiska institutionen

Beslut

Lärarhögskolans föreståndare beslutar att ämnet specialidrott införs i Lärarhögskolans KPUutbildningar från och med antagning ht 19.

Expedieras (190128): Simon Wolming, Mårten Almerud, Magnus Ferry (Pedagogiska institutionen),
Catarina Rudälv, Ingela Valfridsson (ordf i ämneslärarrådet inkl KPU), Lärarhögskolans kansli,
registratur
Kompletterande pedagogisk utbildning vid Lärarhögskolan Umeå universitet
1 https://www.umu.se/utbildning/program/kompletterande-pedagogisk-utbildning---gymnasieskolan/
2 Utredning KPU https://www.aurora.umu.se/enheter/lh/planering-och-uppfoljning/
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Föreståndarens beslutsmöte
Lärarhögskolan
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Ärende p: 6
Ärende: Kompletteringsbeslut om tilläggsäskande av fristående kurs vid Lärarhögskolan
hösten 2019
Föredragande: Anna Rådström
Bakgrund
Varje år i april-maj finns möjlighet för institutioner att äska utrymme för fristående
kurser inom ramen för Lärarhögskolans utbildningsram för kommande verksamhetsår.
Beslut om fristående kursutbud tas av Lärarhögskolans styrelse i början av juni. Sedan
2018-04-05 gäller nya principer för fristående kurser och prioritering av dessa (se bilaga).
Ett tilläggsäskande från Institutionen för språkstudier om att flytta kursen Språkdidaktik,
Examensarbete för magisterexamen, 15hp (1SDoo2) till Lärarhögskolan inkom i slutet av
2018. Äskandet gäller för 3 studenter och görs inom kategori 2: Fortbildningskurser för
lärare på avancerad nivå inom ett huvudområde, exempelvis pedagogisk yrkesverksamhet
eller specialpedagogik.
Beredning

Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli.
Beslut

Lärarhögskolans föreståndare beslutar att kursen Språkdidaktik, Examensarbete för
magisterexamen, 15 hp ges ny kurskod och flyttas från Institutionen för språkstudier till
Lärarhögskolan hösten 2019. Beslutet gäller under förutsättning att nödvändiga
revideringar av kursplanen utförts.
Motivering till beslut
Att flytta Språkdidaktik, Examensarbete för magisterexamen till Lärarhögskolan
innebär att alla kurser inom huvudområdet språkdidaktik samlas hit. Därtill har kategori
2 enligt Lärarhögskolans kriterier för fristående kurser hög prioriteringsordning och det
finns ekonomiskt utrymme.
Bilagor:
Blankett för äskande av fristående kurser 2019
Begäran av flytt av kurs
Kursplan Språkdidaktik, Examensarbete för magisterexamen, 15hp (1SDoo2)
Principer för Lärarhögskolans fristående kursutbud 2019
Kommentarer till kursplan
Expedieras (190122): Ingela Valfridsson (Inst för språkstudier), Agnetha Simm och
Anna Nordström (Lärarhögskolan)
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Blankett för äskande av fristående kurser 2019
Blankett för äskande av fristående kurser 2019 (vt och ht) inom Lärarhögskolans ram
Skickas senast 14 maj -18 till Agnetha Simm (agnetha.simm@umu.se)
Kategorier nedan i rangordning (1-5)
1

Programidentiska fristående kurser som leder vidare mot en lärarexamen för ämneslärare, grundlärare eller förskollärare.
A) Ämneslärarprogrammet B) Grundlärarprogrammet C) Förskollärarprogrammet D) Specialpedagog- och speciallärarprogrammet

2

Fortbildningskurser för lärare på avancerad nivå inom ett huvudområde, exempelvis pedagogisk yrkesverksamhet eller specialpedagogik.

3

Kurser som genomförs på engelska för blivande lärare och är sökbara för inresande studenter.

4

Fortbildningskurser på avancerad nivå.

5

Fortbildningskurser på grundnivå.

Sommarkurser äskas på separat blankett, se flik märkt "Sommarkurser 2019"
Se bifogat dokument vad gäller principer för Lärarhögskolans fristående kursutbud 2019
Observera att kurser som ska ges inom Lärarhögskolans fristående kursutbud ska börja på 6***** i kurskoden. Om kursplan/kurskod saknas ska kursplaneförslag med basdata och
innehåll bifogas.
Kurser som ska ges i den överbryggande terminen inom SYV-programmet samt kurser inom handledarutbildningen för VFU-handledare behöver inte äskas i denna
blankett då dessa ingår i Lärarhögskolans fristående kursutbud i en omfattning som medverkande institutioner godkänner.

Kategori
(1-5)

Kurskod
6*****
2 6**

Benämning

Språkdidaktik, Examensarbete för magisterexamen

Program A-D
(programidentisk mot gäller kategori 1)

Poäng

2019
Vt
15

Ht
x

Antal
studenter

HST

Distributionsform
Campus

3

0,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Distans

x

Studietakt Institution
%
25% Språkstudier

Kommentar /
motivering till val av kategori
fortsätter vt 20; nuv. kurskod 1SD002

Begäran om flytt av kurs
Ingela Valfridsson, samordnare för
lärarutbildning
ingela.valfridsson@umu.se
090-786 62 39

2018-11-21
Sid 1 (1)

Begäran om flytt av kurs
Sedan några år tillbaka ligger alla kurser förutom en inom huvudområdet språkdidaktik inom
Lärarhögskolans ram och har en kurskod som börjar med 6.
Vi anhåller nu om att även 1SD002 Språkdidaktik, Examensarbete för magisterexamen, 15 hp
(http://sok.umu.se/sok-kursplan/kursplan/?code=20799), flyttas till Lärarhögskolans ram från
hösten 2019.
Kursen har hittills erbjudits vartannat år.
Detta innebär ingen förändring av den ekonomiska ramen för fristående kurser under 2019.

För institutionen för språkstudier
Ingela Valfridsson

Institutionen för språkstudier

901 87 Umeå www.umu.se
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På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att den ska
fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att
vi använder kakor. Läs mer om kakor

KURSPLAN:

Språkdidaktik, Examensarbete för magisterexamen, 15 hp

Engelskt namn: Master's (one-year) Degree Assignment in Language Teaching and Learning
Denna kursplan gäller: 2017-08-21 och tillsvidare
Kurskod: 1SD002
Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområden och successiv fördjupning: Språkdidaktik: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
magisterexamen
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd
Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier
Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2012-06-18
Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2017-06-29

Innehåll
Kursen innebär ett systematiskt studium av en språkdidaktisk frågeställning och omfattar ämnesval, planering, genomförande samt
dokumentation och redovisning av detta i form av en uppsats. Detta förutsätter studier av teorier och tidigare nationell och
internationell forskning inom problemområdet.
Kursen består av följande moment:
1. Forskningsplan, 1,5 hp
Research plan
2. Utkast vid 70%-seminarium, 6 hp
Draft for 70%-seminar

https://www.umu.se/utbildning/kursplan/1sd002/
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3. Färdigställt examensarbete 7,5 hp
Final version of degree assignment

Förväntade studieresultat
För godkänd kurs skall den studerande kunna:
uppvisa fördjupad kunskap inom området språkdidaktik genom att redogöra för forskningsläget inom ett valt område;
formulera en undersökningsbar frågeställning;
välja, tillämpa och tydligt redovisa lämplig forskningsmetod samt diskutera och motivera sitt val;
söka, kritiskt läsa och referera adekvat litteratur;
samla in, tolka och analysera komplext forskningsmaterial;
dra slutsatser grundade i egna resultat, tidigare forskning och teorier samt diskutera resultaten i förhållande till
yrkesverksamheten
diskutera och kritiskt värdera teorier, egna metod- och materialval, egna och andras lösningar och resultat, utifrån
vetenskapliga samt, där det är tillämpligt, samhälleliga och etiska perspektiv
strukturera en sammanhängande presentation med väl underbyggda argument
använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk med en vetenskaplig stil
utforma textens layout, inklusive referenser, tabeller och figurer, i enlighet med anvisningar
kritiskt och konstruktivt granska eget och andras examensarbete
kunna reflektera kring sin egen kunskaps- och färdighetsutveckling och visa hur framförd kritik tagits tillvara
diskutera generaliserbarhet och begränsningar i vetenskapliga studier, däribland den egna

Behörighetskrav
Gy: Engelska B/Engelska 6 samt Svenska B/Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk B/Svenska som andraspråk 2. Univ:
Minst 105 hp i vilka ska ingå minst 15 hp inom huvudområdet språkdidaktik på avancerad nivå, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg
Obligatoriska seminarier kring forskningsporcessens delar samt handledning i grupp och enskilt. Vid ett avslutande seminarium
genomför de studerande opposition på varandras arbeten.
Undervisningen är delvis nätbaserad. 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.

Examination
Fortlöpande examination av forskningsprocessen (moment 1 och 2) samt bedömning av det färdiga examensarbetet (moment 3).
Moment 1 och 2 (Forskningsplan resp. Utkast till 70%-seminarium) bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Det
färdigställda examensarbetet bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts får inte
undergå förnyad prövning för högre betyg.
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För examination av Moment 2 krävs godkänt betyg på Moment 1 och för godkänt betyg på Moment 3 krävs godkänt betyg på
Moment 2.
För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på moment 3. För betyget Väl godkänd
läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes förmåga att identifiera och visa relevant teori och forskning, problematisera
forskningsmetodiska frågor samt att på ett reflekterande och självständigt sätt analysera, värdera och diskutera de egna resultaten i
relation till nationell och internationell forskning, teorier, forskningsetiska principer och yrkesverksamhet. För Väl godkänt på
kursen vägs även en väl genomförd opposition in i betyget. Bedömningen ska enligt gällande förordning vara individuell eller
utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske.
Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet
av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre
månader efter ordinarie provtillfälle.
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och
innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.
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
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet,
se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 34
Kurslitteratur
Litteratur väljs i samråd med handledare.
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God forskningssed
Vetenskapsrådet : 2011 :
Hämtas på
Obligatorisk
Karlsson Ola
Svenska skrivregler
Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
ISBN: 978-91-47-11149-7
Se bibliotekets söktjänst
Dessutom tillkommer för det specifika examensarbetet relevant litteratur.
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Principer för Lärarhögskolans fristående kursutbud 2019
I detta dokument presenteras principer för vilka kurser som kan ingå i Lärarhögskolans fristående
kursutbud 2019 samt kriterier för prioritering i det fall takbeloppet inte medger beviljande av alla
fristående kurser för vilka institutioner äskar resurser.

Bakgrund
Varje år i april-maj finns möjlighet för institutioner att äska utrymme för fristående kurser inom
ramen för Lärarhögskolans utbildningsram för kommande verksamhetsår. Beslut om fristående
kursutbud tas av Lärarhögskolans styrelse i början av juni (se detaljerad tidsplan nedan).
Sedan 2013 finns kriterier för vilka fristående kurser som ska prioriteras vid ett eventuellt
överskridande av utbildningsramen. Inför verksamhetsåret 2018 reviderades dessa kriterier på ett
genomgripande vis då Lärarhögskolans ledning såg ett behov av att mer tydligt definiera vilka
fristående kurser som kan ingå i Lärarhögskolans fristående kursutbud. Dessutom var några av de
tidigare kriterierna inaktuella.
Inför 2019 föreslås ytterligare en förändring i de kriterier som används för prioritering av
fristående kurser. Nytt för 2019 är dessutom att det finns möjligheter att äska om sommarkurser
enligt regeringsbeslut U2017/04678/UH, då en särskild resurs avsatts för detta. För kriterier för
sommarkurser, se särskild rubrik nedan.

Förslag till förändringar av kriterier för prioritering av fristående kurser
2019
Inför 2019 föreslås följande förändring av tidigare framtagna kriterier (se separat bilaga) för
fristående kurser:
Tidigare kriterium 1 ”Programidentiska fristående kurser för ämneslärare inom bristområden
enligt UKÄ:s rapport Ämnen i lärarstudenternas examina” och tidigare kriterium 4 ”Övriga
programidentiska fristående kurser som leder vidare mot en lärarexamen inom
ämneslärarprogrammet, grundlärarprogrammet eller förskollärarprogrammet ” slås ihop till ett
kriterium och läggs först.
Skälet till ändringen är att den UKÄ-rapport som den tidigare differentieringen byggde på endast
berör lärarbristen i grundskolan och inte i gymnasieskolan. Dessutom är bristen på utbildade
lärare idag så stor att det inte är relevant att särskilja mellan ämnen. Förslaget innebär att
programidentiska kurser som kan ingå i en lärarexamen för ämneslärare, grundlärare och
förskollärare prioriteras före alla andra slags fristående kurser, detta för att lärosätet på bästa
möjliga vis ska kunna bidra till försörjningen av utbildade lärare i regionen och i landet.

Definition av vilka kurser som kan ingå i Lärarhögskolans fristående
kursutbud
I Lärarhögskolans fristående kursutbud föreslås ingå programidentiska kurser och kurser som
kompletterar en befintlig lärarexamen mot ytterligare ett verksamhetsområde samt
fortbildningskurser för lärare med tydlig relevans för skola och studie- och yrkesvägledning.
Vidare ingår överbryggande termin för studie- och yrkesvägledare samt Lärarhögskolans
handledarutbildning för lärare och studie- och yrkesvägledare i skolan. De två senare
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utbildningarna – överbryggande termin och handledarutbildningar – är dock kurser som
institutionerna inte behöver äska för utan dessa ingår alltid i Lärarhögskolans fristående
kursutbud i en omfattning som medverkande institutioner godkänner.
Med ”tydlig relevans för skola och studie- och yrkesvägledning” menas att ett skolperspektiv
och/eller relevansen för undervisning och lärande i skolan (alternativt studie- och
yrkesvägledning) måste genomsyra kursen i såväl innehållsbeskrivning, litteratur som FSR och
gärna även i titeln. Det föreslås inte längre räcka med att kursen ligger inom ett ämnesområde som
är relevant för skolan eller för blivande/verksamma studie- och yrkesvägledare (exempelvis
historia, nationalekonomi eller matematik) eller att kursen som en delaspekt belyser hur området
är relevant för skolan, alternativt studie- och yrkesvägledning, exempelvis via ett FSR eller som en
aspekt av innehållsbeskrivningen.
För att en fristående fortbildningskurs ska kunna ges inom Lärarhögskolans ram ska alltså kursen
genomsyras av ett skolperspektiv (exempelvis ”Skoljuridik, 7, 5 hp”) och/eller ha en tydlig
didaktisk/ämnesdidaktisk prägel med fokus på undervisning och lärande i skolan alternativt
studie- och yrkesvägledning. Detta betyder inte att Lärarhögskolan inte värderar eller förstår
betydelsen av fortbildning för lärare med fokus på exempelvis ”rena” ämneskunskaper alternativt
sociala aspekter eller perspektiv som har betydelse för skolan (exempelvis hälsa eller genus). Då
Lärarhögskolans budgetram endast medför ett visst antal kurser, föreslås att fokus läggs på skolan
och/eller det pedagogiska/vägledande uppdraget. För fortbildning utan ett genomsyrat
skolperspektiv/studie- och yrkesvägledarperspektiv alternativt ett ämnesdidaktiskt perspektiv,
hänvisas, i den mån det är möjligt, till fakulteternas fristående kursutbud.

Kriterier för Lärarhögskolans fristående kursutbud
Kriterier för prioritering av fristående kurser i det fall takbeloppet inte medger beviljande av
samtliga fristående kurser:
1) Programidentiska fristående kurser som leder vidare mot en lärarexamen för
ämneslärare, grundlärare eller förskollärare.
I de fall takbeloppet inte medger beviljande av samtliga äskade kurser sker urvalet enligt
följande prioritetsordning:
1) Programidentiska kurser inom ämneslärarprogrammet
2) Programidentiska kurser inom grundlärarprogrammet
3) Programidentiska kurser inom förskollärarprogrammet
4) Programidentiska kurser inom specialpedagog- och speciallärarprogrammet.
2) Fortbildningskurser för lärare på avancerad nivå inom ett huvudområde,
exempelvis pedagogisk yrkesverksamhet eller specialpedagogik.
Motivering: Enligt Umeå universitets kvalitetsbaserade system för fördelning av resurser
inom utbildning ska andelen HST på avancerad nivå öka. Tidigare (dvs. från 2013) har
Lärarhögskolan valt att prioritera alla fristående kurser på avancerad nivå, oavsett om
kursen har ett huvudområde eller inte. Från 2017 väljer Lärarhögskolan istället att i första
hand prioritera fristående fortbildningskurser som kan leda vidare till en examen på
avancerad nivå inom ett huvudområde (exempelvis specialpedagogik eller pedagogisk
yrkesverksamhet), då det är av vikt att den fortbildning som lärare erbjuds på avancerad
nivå finns i en struktur som kan leda vidare till en examen.
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Tanken med att kurser inom huvudområden som kan leda vidare till en examen på
avancerad nivå prioriteras framför kurser utan huvudområden på avancerad nivå är att
skapa hållbar och meningsfull struktur för lärares fortbildning inom en examensstruktur.
Efter genomgången lärarutbildning ska universitet och högskolor kunna erbjuda en
fortbildning som leder vidare till magister och/eller en masterexamen inom olika
områden. Detta är också någonting som Umeå universitet menar stärker läraryrkets status
på sikt. Dessutom ligger idéerna i linje med hur den av regeringen tillsatta
skolkommissionen för närvarande resonerar kring lärares fortbildning i sin kommande
utredning. Modellen liknar också den som finns för lärarutbildning och fortbildning i våra
grannländer, Finland och Norge.
3) Kurser som genomförs på engelska för blivande lärare och är sökbara för
inresande studenter.
Motivering: Enligt Umeå universitets kvalitetsbaserade system för utbildning ska andelen
inresande studenter öka.
4) Fortbildningskurser på avancerad nivå.
Motivering: Enligt Umeå universitets kvalitetsbaserade system för fördelning av resurser
inom utbildning ska andelen HST på avancerad nivå öka. Av denna anledning prioriteras
fortbildning på avancerad nivå högre än utbildning på grundnivå.
5) Fortbildningskurser på grundnivå.

Kriterier för Sommarkurser 2019
Enligt beslut U2017/04678/UH ”Uppdrag att anordna fler relevanta sommarkurser” uppdrar
regeringen åt Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms
universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Malmö högskola (från och
med den l januari 2018 Malmö universitet), Mälardalens högskola, Högskolan Dalarna och
Högskolan Kristianstad att från och med 2018 anordna fler sommarkurser.
Utrymmet för sommarkurser inom ramen för Lärarhögskolans tilldelade ram är 2019 cirka 25HST.
De kriterier som tagits fram för sommarkurser utgår så långt det är möjligt från de instruktioner
som finns i regeringens uppdrag. En vidare bearbetning av kriterierna har emellertid genomförts
på lärosätesnivå inom ramen för Umeå universitets utbildningsstrategiska råd (USSR). Av
regeringens uppdrag framgår:
Lärosätena ska i första hand anordna sommarkurser som är relevanta för att studenter snabbare
ska nå en lärarexamen och för att möjliggöra kompetensutveckling och vidareutbildning för
obehöriga lärare. Bland sådana kurser ska lärosätena prioritera sommarkurser inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), svenska som andraspråk och behörighetskompletterande
kurser för att öka antalet idrottslärare.
Mot bakgrund av den stora lärarbristen anser regeringen att kurser inom lärarutbildningarna ska
prioriteras i första hand, men lärosätena kommer också att ha utrymme att anordna kurser som de
själva bestämmer.
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Av uppdraget framgår att sommarkurser som är relevanta för att studenter snabbare ska nå en
lärarexamen och för att möjliggöra kompetensutveckling och vidareutbildning för obehöriga lärare
ska prioriteras i första hand. Att anordna sommarkurser för att studenter snabbare ska ta sig
igenom Umeå universitets lärarprogram innebär långtgående förändringar dels i
programstrukturer, dels i synsätt på utbildning med tvåterminers-system. Bedömningen från
lärosätet är att detta inte är möjligt, förutom möjligen för den kompletterande pedagogiska
utbildningen. Detta utreds i särskild ordning vid Lärarhögskolans kansli. Några förändringar inför
2019 är dock inte här att vänta.
Inför 2019 är utrymme för sommarkurser möjlig att äska inom följande kategorier och i följande
prioritetsordning.
1) vidareutbildning för obehöriga lärare och behöriga lärare som önskar behörighet i
ytterligare ett ämne alternativt mot ytterligare ett verksamhetsområde. För denna kategori
gäller att kurser i svenska som andraspråk och idrott prioriteras före andra kurser i det fall
utrymmet inte medger beviljande av alla kurser.
2) Sommarkurser (kompletteringskurs) för studenter i pågående lärarutbildning som ”släpar
efter” med en eller flera oavslutade kurser.
3) sommarkurser för studenter i pågående lärarutbildning som önskar förbereda sig inför
exempelvis kommande examensarbete eller andra studier i utbildningen exempelvis
matematik och engelska,
4) kompetensutveckling för obehöriga lärare och behöriga lärare.
Utöver ovanstående prioritetsordning 1-4 kommer, om det krävs, lottning att ske.
Skälet till att såväl obehöriga lärare som behöriga lärare föreslås ingå i kategori 1 och 4 (när
regeringen framförallt vill prioritera obehöriga lärare) är att lärosätena enligt nuvarande
antagningsregler inte har möjlighet att särskilja mellan dessa två kategorier av sökande.
Inför 2020 kan ytterligare en kategori komma att införas nämligen: Sommarkurser för potentiella
studenter inom den kompletterande pedagogiska utbildningen (med sedan tidigare avklarade
teoretiska ämnesstudier) som önskar en snabbare väg till ämneslärarexamen.

Tidsplan för behandling av principer av fristående kursutbud och sommarkurser
för 2019





18 april beslut om kriterier för fristående kurser i Lärarhögskolan styrelse
19 april underlag till fakulteter, institutioner, programråd för äskande av fristående kurser
för 2019 går ut
14 maj äskanden in till Lärarhögskolans kansli för beredning
7 juni beslut i Lärarhögskolans styrelsemöte om fristående kursutbud 2018 enligt nya
kriterier.
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Kommentar till kursplan
Från:
Ämne:
Datum:
Till:

Anna Rådström anna.radstrom@umu.se
Angående 1SD002 Språkdidaktik, examensarbete magister
17 januari 2019 10:20
Ingela Valfridsson ingela.valfridsson@umu.se

Hej Ingela,
Måndag 21/1 behandlas kursäskanden på Föreståndarens beslutsmöte. Beslutet expedieras i vanlig
ordning.
Inför beslutet har jag granskat kursplanen till 1SD002. Eftersom jag inte haft tillgång till planen i form av
worddokument eller PDF skriver jag mina kommentarer nedan.
Basdata: Ändra den så att den stämmer.
FSR: Dela upp, kategorisera, FSR så att det framgår var de hör hemma: Kunskap och förståelse; Färdighet
och förmåga; Värderingsförmåga och förhållningssätt.
Förstärk FSR så att det tydligare framgår att kursen ges på avancerad nivå, exempelvis självständigt
formulera en undersökningsbar frågeställning.
Behörighetskrav: Stryk det grundläggande behörighetskravet (Gy). Ange vad som ska ingå i de 105 hp
som krävs (Univ). Det framgår att minst 15hp ska ligga inom huvudområdet språkdidaktik på avancerad
nivå men av vad ska resterande hp utgöras?
Undervisningens upplägg: Med tanke på att undervisningen delvis är nätbaserad undrar jag om de
obligatoriska seminarierna kräver ”fysisk närvaro”. Är det avslutande seminariet med opposition
obligatoriskt.
Examination: Är examinationen endast skriftlig? Som jag förstår det är oppositionen också en del av
examinationen. Ange det på första raden under rubriken. Det framkommer senare att oppositionen bedöms
men det bör framgå på en gång.
Bedömningskriterier ska enligt Umeå universitetets regler för kursplaner inte skrivas ut utan kommuniceras
till studenterna på annat vis (se punkt 7.5.2). Stryk alltså stycket som börjar ”För att få betyget […].”
Ändra information om till vem studenten vänder sig med begäran om ny examinator
Vad betyder informationen om att stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag? Bedöms
samtliga moment samtidigt? Här behöver jag en förklaring.
Och slutligen, ett tillägg måste göras under examination. De nya reglerna för kursplaner vid Umu (181127)
anger att följande skrivning ska finnas (punkt 7.5.1):

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av
examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas
inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska
kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad
examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
Jag bifogar regeldokumentet nedan.
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Anna Rådström
Utbildningsledare Lärarhögskolan
Docent
Umeå universitet
Tel: +46 (0)90-786 66 61
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Ärende p: 7
Ärende: Kompletteringsbeslut om tilläggsäskande av fristående kurs vid Lärarhögskolan
hösten 2019, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Föredragande: Anna Rådström
Bakgrund
Varje år i april-maj finns möjlighet för institutioner att äska utrymme för fristående
kurser inom ramen för Lärarhögskolans utbildningsram för kommande verksamhetsår.
Beslut om fristående kursutbud tas av Lärarhögskolans styrelse i början av juni. Sedan
2018-04-05 gäller nya principer för fristående kurser och prioritering av dessa (se bilaga).
Ett tilläggsäskande från Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap om att ge
kursen Undervisning och kvalitetsutveckling i förskola respektive fritidshem, 15 hp
inkom till Lärarhögskolan i slutet av 2018. Äskandet gäller för 30 studenter och görs inom
kategori 2: Fortbildningskurser för lärare på avancerad nivå inom ett huvudområde,
exempelvis pedagogisk yrkesverksamhet eller specialpedagogik.
Beredning

Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli.
Beslut

Lärarhögskolans föreståndare beviljar äskandet om kursen Undervisning och
kvalitetsutveckling i förskola respektive fritidshem, hösten 2019. Beslutet gäller under
förutsättning att nödvändiga revideringar av kursplanen utförts.
Motivering till beslut
Kursen som ges på avancerad nivå svarar mot ett behov inom huvudområdet pedagogisk
yrkesverksamhet. Därtill har kategori 2 hög prioriteringsordning enligt Lärarhögskolans
kriterier för fristående kurser och det finns ekonomiskt utrymme.
Bilagor:
Blankett för äskande av fristående kurser 2019
Kursplaneförslag Undervisning och kvalitetsutveckling i förskola respektive
fritidshem, 15 hp (6PE xx)
Principer för Lärarhögskolans fristående kursutbud 2019

Expedieras (190122): Pär Segerbrant (Inst för tillämpad utbildningsvetenskap),
Agnetha Simm och Anna Nordström (Lärarhögskolan), Registratur

Lärarhögskolan

901 87 Umeå

www.umu.se

Blankett för äskande av fristående kurser 2019
Blankett för äskande av fristående kurser 2019 (vt och ht) inom Lärarhögskolans ram
Skickas senast 14 maj -18 till Agnetha Simm (agnetha.simm@umu.se)
Kategorier nedan i rangordning (1-5)
1

Programidentiska fristående kurser som leder vidare mot en lärarexamen för ämneslärare, grundlärare eller förskollärare.
A) Ämneslärarprogrammet B) Grundlärarprogrammet C) Förskollärarprogrammet D) Specialpedagog- och speciallärarprogrammet

2

Fortbildningskurser för lärare på avancerad nivå inom ett huvudområde, exempelvis pedagogisk yrkesverksamhet eller specialpedagogik.

3

Kurser som genomförs på engelska för blivande lärare och är sökbara för inresande studenter.

4

Fortbildningskurser på avancerad nivå.

5

Fortbildningskurser på grundnivå.

Sommarkurser äskas på separat blankett, se flik märkt "Sommarkurser 2019"
Se bifogat dokument vad gäller principer för Lärarhögskolans fristående kursutbud 2019
Observera att kurser som ska ges inom Lärarhögskolans fristående kursutbud ska börja på 6***** i kurskoden. Om kursplan/kurskod saknas ska kursplaneförslag med basdata och
innehåll bifogas.
Kurser som ska ges i den överbryggande terminen inom SYV-programmet samt kurser inom handledarutbildningen för VFU-handledare behöver inte äskas i denna
blankett då dessa ingår i Lärarhögskolans fristående kursutbud i en omfattning som medverkande institutioner godkänner.

Kategori
(1-5)

Kurskod
6*****

2 6PExxx

Benämning

Undervisning och kvalitetsutveckling i förskola respektive
fritidshem

Program A-D
(programidentisk mot gäller kategori 1)

Poäng

2019
Vt

15

Ht

X

Antal
studenter

30

HST

Distributionsform
Campus

7,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Distans

X

Studietakt Institution
%

50% TUV

Kommentar /
motivering till val av kategori
Nyutvecklad kurs för att möta behov på
avancerad nivå inom ämnesområdet och stödja
rekrytering till forskarutbildning. Den är avsedd
att tillhöra TUV:s kurser som kan användas för
att ta ut en generell magister mot pedagogisk
yrkesverksamhet.

Kursplansförslag

Undervisning och kvalitetsutveckling i förskola
respektive fritidshem
Teaching and Quality Development in Preschool and School-age
Educare respectively
Högskolepoäng: 15 hp
Kurskod: 6PEXXX
Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Kursplan giltig från: Ange den vecka den nya/reviderade kursplanen ska gälla fr.o.m.

Nivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Pedagogisk yrkesverksamhet
Successiv fördjupning: A1N
Betygsgrader: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd
SCB-ämnesrubrik:

Innehåll
Gemensamt för båda momentens innehåll är fokuseringen på förskola respektive fritidshem
och deras styrdokument, undervisning och kvalitetsutveckling samt gemensamma centrala
nyckelbegrepp för deras uppdrag.
Moment 1.

Undervisning och kvalitet i förskola respektive fritidshem 7,5 hp
Teaching and Quality in Preschool and School-age Educare respectively

Momentet innehåller studier och analyser av förskola och fritidshem, deras likheter och
olikheter, ur samhälls-, styrnings- och innehållsperspektiv. Fördjupade studier ingår om deras
utveckling efter inträdet i utbildningssektorn. Centrala nyckelbegrepp för förskola och
fritidshem diskuteras och analyseras i relation till teorier om lärande och utveckling samt
teorier om utveckling av verksamheters kvalitet. Momentets hela innehåll studeras i relation
till gällande styrdokument.
Moment 2.

Kommenterad [MO1]: Vad betyder detta?

Utvecklingsarbete i förskola respektive fritidshem 7,5 hp
Developing Work in Preschool and School-age Educare Respectively

Utifrån fördjupade kunskaper om förskolans eller fritidshemmets uppdrag samt en
kartläggning av en förskolas eller ett fritidshems utvecklingsbehov ingår planering av ett
mindre kvalitetsutvecklingsarbete. Utvecklingsarbeten granskas kritiskt i relation till valfria
nyckelbegrepp i kursens moment 1 samt diskuteras med hjälp av teorier om lärande och
kvalitetsutveckling samt ur ett samhälls-, styrnings- eller innehållsperspektiv.

Förväntade studieresultat
Moment 1. Undervisning och kvalitet i förskola respektive fritidshem

Kommenterad [MO2]: Studenten väljer alltså antingen förskola
eller fritidshem?

Teaching and quality in preschool and school-age educare respectively
För godkänt moment ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
- redogöra och jämföra det som förenar förskola och fritidshem ur samhälls-, innehållsoch styrningsperspektiv
- urskilja och analysera skillnader mellan förskolans och fritidshemmets pedagogiska
praktiker med stöd av lärande och utvecklingsteorier
- visa fördjupad förståelse av förskolans eller fritidshemmets utveckling och uppdrag
under tiden inom utbildningssektorn
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- identifiera, analysera och problematisera kursens centrala nyckelbegrepp i relation till
förskolans eller fritidshemmets komplexa uppdrag och teorier om lärande och utveckling.

Formaterat: Färgöverstrykning

Kommenterad [MO3]: Går det att stärka dessa två FSR så att
det tydligare framgår att de ligger på avancerad nivå.? T.ex:
självständigt redogöra
Kommenterad [MO4]: I moment 1 saknas FSR för Färdighet och
förmåga. Går det att formulera ett sådant?

Moment 2. Utvecklingsarbete i förskola respektive fritidshem
Developing work in preschool and school-age educare respectively
För godkänt moment ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
- analysera och kritiskt granska en förskoleverksamhet eller en fritidshemsverksamhet i
relation till rådande styrdokument.
Färdighet och förmåga
- självständigt planera och formulera ett utvecklingsarbete med utgångspunkt i
styrdokument och en pedagogisk verksamhets utvecklingsbehov inom ett avgränsat
område samt presentera det i text i enlighet med anvisningar som ges i kursen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt granska, analysera och diskutera ett utvecklingsarbete utifrån minst fyra av de
nyckelbegrepp som definierats, analyserats och problematiserats i moment 1
- diskutera utvecklingsarbetenas relevans utifrån samhälls- styrnings- och
innehållsperspektiv

Behörighetskrav

Kommenterad [MO5]: Ange i behörighet i högskolepoäng, inte i
examen.

Lärarexamen (dvs förskollärare, grundlärare fritidshem, grundlärare 1-9, ämneslärare,
yrkeslärare, speciallärare), studie- och yrkesvägledarexamen, specialpedagogexamen, eller
motsvarande äldre examen i någon av dessa. Svenska och engelska för grundläggande
behörighet för högskolestudier

Undervisningens upplägg
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och handledning.
De studerandes lokala villkor och inriktning utgör viktiga utgångspunkter för uppgifter i
kursen. I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i
kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Examination
Kursen examineras fortlöpande med individuella skriftliga inlämningsuppgifter, i samband
med två obligatoriska seminarier, en nätbaserad gruppövning, samt eget utvecklingsarbete
som presenteras skriftligt och diskuteras vid ett avslutande seminarium.

Kommenterad [MO6]: Ett eget utvecklingsarbete?

Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat
anges i kurstillfällets gällande schema och studieguide.
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
Moment 1. De obligatoriska seminarierna och de skriftliga inlämningsuppgifterna bedöms
gemensamt med VG, G eller U. Den nätbaserade gruppövningen bedöms med G eller U.
Moment 2. Det individuella utvecklingsarbetet inklusive det obligatoriska seminarium där
arbetet diskuteras bedöms med VG, G eller U.
Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika
examinationerna i de två momenten och sätts efter avslutad kurs.
Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller underkänd. Utöver förväntade
studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den
studerandes förmåga att analysera och problematisera med stöd av teoretiska begrepp och att
studenten fått vg på prov om minst 12hp och g på 3hp
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.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av
examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas
inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska
kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad
examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
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.
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.
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.

Kommenterad [MO7]: Hur examineras de obligatoriska
seminarierna? Individuella muntliga presentationer?
Kommenterad [MO8]: Hur diskuteras utvecklingsarbetet? Utses
en opponent?

Föreskrifter vid övergångar
I de fall kursen upphör att gälla eller om kursplanen genomgår större förändringar garanteras
minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av
maximalt två år från att denna kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.
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Principer för Lärarhögskolans fristående kursutbud 2019
I detta dokument presenteras principer för vilka kurser som kan ingå i Lärarhögskolans fristående
kursutbud 2019 samt kriterier för prioritering i det fall takbeloppet inte medger beviljande av alla
fristående kurser för vilka institutioner äskar resurser.

Bakgrund
Varje år i april-maj finns möjlighet för institutioner att äska utrymme för fristående kurser inom
ramen för Lärarhögskolans utbildningsram för kommande verksamhetsår. Beslut om fristående
kursutbud tas av Lärarhögskolans styrelse i början av juni (se detaljerad tidsplan nedan).
Sedan 2013 finns kriterier för vilka fristående kurser som ska prioriteras vid ett eventuellt
överskridande av utbildningsramen. Inför verksamhetsåret 2018 reviderades dessa kriterier på ett
genomgripande vis då Lärarhögskolans ledning såg ett behov av att mer tydligt definiera vilka
fristående kurser som kan ingå i Lärarhögskolans fristående kursutbud. Dessutom var några av de
tidigare kriterierna inaktuella.
Inför 2019 föreslås ytterligare en förändring i de kriterier som används för prioritering av
fristående kurser. Nytt för 2019 är dessutom att det finns möjligheter att äska om sommarkurser
enligt regeringsbeslut U2017/04678/UH, då en särskild resurs avsatts för detta. För kriterier för
sommarkurser, se särskild rubrik nedan.

Förslag till förändringar av kriterier för prioritering av fristående kurser
2019
Inför 2019 föreslås följande förändring av tidigare framtagna kriterier (se separat bilaga) för
fristående kurser:
Tidigare kriterium 1 ”Programidentiska fristående kurser för ämneslärare inom bristområden
enligt UKÄ:s rapport Ämnen i lärarstudenternas examina” och tidigare kriterium 4 ”Övriga
programidentiska fristående kurser som leder vidare mot en lärarexamen inom
ämneslärarprogrammet, grundlärarprogrammet eller förskollärarprogrammet ” slås ihop till ett
kriterium och läggs först.
Skälet till ändringen är att den UKÄ-rapport som den tidigare differentieringen byggde på endast
berör lärarbristen i grundskolan och inte i gymnasieskolan. Dessutom är bristen på utbildade
lärare idag så stor att det inte är relevant att särskilja mellan ämnen. Förslaget innebär att
programidentiska kurser som kan ingå i en lärarexamen för ämneslärare, grundlärare och
förskollärare prioriteras före alla andra slags fristående kurser, detta för att lärosätet på bästa
möjliga vis ska kunna bidra till försörjningen av utbildade lärare i regionen och i landet.

Definition av vilka kurser som kan ingå i Lärarhögskolans fristående
kursutbud
I Lärarhögskolans fristående kursutbud föreslås ingå programidentiska kurser och kurser som
kompletterar en befintlig lärarexamen mot ytterligare ett verksamhetsområde samt
fortbildningskurser för lärare med tydlig relevans för skola och studie- och yrkesvägledning.
Vidare ingår överbryggande termin för studie- och yrkesvägledare samt Lärarhögskolans
handledarutbildning för lärare och studie- och yrkesvägledare i skolan. De två senare
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utbildningarna – överbryggande termin och handledarutbildningar – är dock kurser som
institutionerna inte behöver äska för utan dessa ingår alltid i Lärarhögskolans fristående
kursutbud i en omfattning som medverkande institutioner godkänner.
Med ”tydlig relevans för skola och studie- och yrkesvägledning” menas att ett skolperspektiv
och/eller relevansen för undervisning och lärande i skolan (alternativt studie- och
yrkesvägledning) måste genomsyra kursen i såväl innehållsbeskrivning, litteratur som FSR och
gärna även i titeln. Det föreslås inte längre räcka med att kursen ligger inom ett ämnesområde som
är relevant för skolan eller för blivande/verksamma studie- och yrkesvägledare (exempelvis
historia, nationalekonomi eller matematik) eller att kursen som en delaspekt belyser hur området
är relevant för skolan, alternativt studie- och yrkesvägledning, exempelvis via ett FSR eller som en
aspekt av innehållsbeskrivningen.
För att en fristående fortbildningskurs ska kunna ges inom Lärarhögskolans ram ska alltså kursen
genomsyras av ett skolperspektiv (exempelvis ”Skoljuridik, 7, 5 hp”) och/eller ha en tydlig
didaktisk/ämnesdidaktisk prägel med fokus på undervisning och lärande i skolan alternativt
studie- och yrkesvägledning. Detta betyder inte att Lärarhögskolan inte värderar eller förstår
betydelsen av fortbildning för lärare med fokus på exempelvis ”rena” ämneskunskaper alternativt
sociala aspekter eller perspektiv som har betydelse för skolan (exempelvis hälsa eller genus). Då
Lärarhögskolans budgetram endast medför ett visst antal kurser, föreslås att fokus läggs på skolan
och/eller det pedagogiska/vägledande uppdraget. För fortbildning utan ett genomsyrat
skolperspektiv/studie- och yrkesvägledarperspektiv alternativt ett ämnesdidaktiskt perspektiv,
hänvisas, i den mån det är möjligt, till fakulteternas fristående kursutbud.

Kriterier för Lärarhögskolans fristående kursutbud
Kriterier för prioritering av fristående kurser i det fall takbeloppet inte medger beviljande av
samtliga fristående kurser:
1) Programidentiska fristående kurser som leder vidare mot en lärarexamen för
ämneslärare, grundlärare eller förskollärare.
I de fall takbeloppet inte medger beviljande av samtliga äskade kurser sker urvalet enligt
följande prioritetsordning:
1) Programidentiska kurser inom ämneslärarprogrammet
2) Programidentiska kurser inom grundlärarprogrammet
3) Programidentiska kurser inom förskollärarprogrammet
4) Programidentiska kurser inom specialpedagog- och speciallärarprogrammet.
2) Fortbildningskurser för lärare på avancerad nivå inom ett huvudområde,
exempelvis pedagogisk yrkesverksamhet eller specialpedagogik.
Motivering: Enligt Umeå universitets kvalitetsbaserade system för fördelning av resurser
inom utbildning ska andelen HST på avancerad nivå öka. Tidigare (dvs. från 2013) har
Lärarhögskolan valt att prioritera alla fristående kurser på avancerad nivå, oavsett om
kursen har ett huvudområde eller inte. Från 2017 väljer Lärarhögskolan istället att i första
hand prioritera fristående fortbildningskurser som kan leda vidare till en examen på
avancerad nivå inom ett huvudområde (exempelvis specialpedagogik eller pedagogisk
yrkesverksamhet), då det är av vikt att den fortbildning som lärare erbjuds på avancerad
nivå finns i en struktur som kan leda vidare till en examen.
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Tanken med att kurser inom huvudområden som kan leda vidare till en examen på
avancerad nivå prioriteras framför kurser utan huvudområden på avancerad nivå är att
skapa hållbar och meningsfull struktur för lärares fortbildning inom en examensstruktur.
Efter genomgången lärarutbildning ska universitet och högskolor kunna erbjuda en
fortbildning som leder vidare till magister och/eller en masterexamen inom olika
områden. Detta är också någonting som Umeå universitet menar stärker läraryrkets status
på sikt. Dessutom ligger idéerna i linje med hur den av regeringen tillsatta
skolkommissionen för närvarande resonerar kring lärares fortbildning i sin kommande
utredning. Modellen liknar också den som finns för lärarutbildning och fortbildning i våra
grannländer, Finland och Norge.
3) Kurser som genomförs på engelska för blivande lärare och är sökbara för
inresande studenter.
Motivering: Enligt Umeå universitets kvalitetsbaserade system för utbildning ska andelen
inresande studenter öka.
4) Fortbildningskurser på avancerad nivå.
Motivering: Enligt Umeå universitets kvalitetsbaserade system för fördelning av resurser
inom utbildning ska andelen HST på avancerad nivå öka. Av denna anledning prioriteras
fortbildning på avancerad nivå högre än utbildning på grundnivå.
5) Fortbildningskurser på grundnivå.

Kriterier för Sommarkurser 2019
Enligt beslut U2017/04678/UH ”Uppdrag att anordna fler relevanta sommarkurser” uppdrar
regeringen åt Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms
universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Malmö högskola (från och
med den l januari 2018 Malmö universitet), Mälardalens högskola, Högskolan Dalarna och
Högskolan Kristianstad att från och med 2018 anordna fler sommarkurser.
Utrymmet för sommarkurser inom ramen för Lärarhögskolans tilldelade ram är 2019 cirka 25HST.
De kriterier som tagits fram för sommarkurser utgår så långt det är möjligt från de instruktioner
som finns i regeringens uppdrag. En vidare bearbetning av kriterierna har emellertid genomförts
på lärosätesnivå inom ramen för Umeå universitets utbildningsstrategiska råd (USSR). Av
regeringens uppdrag framgår:
Lärosätena ska i första hand anordna sommarkurser som är relevanta för att studenter snabbare
ska nå en lärarexamen och för att möjliggöra kompetensutveckling och vidareutbildning för
obehöriga lärare. Bland sådana kurser ska lärosätena prioritera sommarkurser inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), svenska som andraspråk och behörighetskompletterande
kurser för att öka antalet idrottslärare.
Mot bakgrund av den stora lärarbristen anser regeringen att kurser inom lärarutbildningarna ska
prioriteras i första hand, men lärosätena kommer också att ha utrymme att anordna kurser som de
själva bestämmer.
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Av uppdraget framgår att sommarkurser som är relevanta för att studenter snabbare ska nå en
lärarexamen och för att möjliggöra kompetensutveckling och vidareutbildning för obehöriga lärare
ska prioriteras i första hand. Att anordna sommarkurser för att studenter snabbare ska ta sig
igenom Umeå universitets lärarprogram innebär långtgående förändringar dels i
programstrukturer, dels i synsätt på utbildning med tvåterminers-system. Bedömningen från
lärosätet är att detta inte är möjligt, förutom möjligen för den kompletterande pedagogiska
utbildningen. Detta utreds i särskild ordning vid Lärarhögskolans kansli. Några förändringar inför
2019 är dock inte här att vänta.
Inför 2019 är utrymme för sommarkurser möjlig att äska inom följande kategorier och i följande
prioritetsordning.
1) vidareutbildning för obehöriga lärare och behöriga lärare som önskar behörighet i
ytterligare ett ämne alternativt mot ytterligare ett verksamhetsområde. För denna kategori
gäller att kurser i svenska som andraspråk och idrott prioriteras före andra kurser i det fall
utrymmet inte medger beviljande av alla kurser.
2) Sommarkurser (kompletteringskurs) för studenter i pågående lärarutbildning som ”släpar
efter” med en eller flera oavslutade kurser.
3) sommarkurser för studenter i pågående lärarutbildning som önskar förbereda sig inför
exempelvis kommande examensarbete eller andra studier i utbildningen exempelvis
matematik och engelska,
4) kompetensutveckling för obehöriga lärare och behöriga lärare.
Utöver ovanstående prioritetsordning 1-4 kommer, om det krävs, lottning att ske.
Skälet till att såväl obehöriga lärare som behöriga lärare föreslås ingå i kategori 1 och 4 (när
regeringen framförallt vill prioritera obehöriga lärare) är att lärosätena enligt nuvarande
antagningsregler inte har möjlighet att särskilja mellan dessa två kategorier av sökande.
Inför 2020 kan ytterligare en kategori komma att införas nämligen: Sommarkurser för potentiella
studenter inom den kompletterande pedagogiska utbildningen (med sedan tidigare avklarade
teoretiska ämnesstudier) som önskar en snabbare väg till ämneslärarexamen.

Tidsplan för behandling av principer av fristående kursutbud och sommarkurser
för 2019





18 april beslut om kriterier för fristående kurser i Lärarhögskolan styrelse
19 april underlag till fakulteter, institutioner, programråd för äskande av fristående kurser
för 2019 går ut
14 maj äskanden in till Lärarhögskolans kansli för beredning
7 juni beslut i Lärarhögskolans styrelsemöte om fristående kursutbud 2018 enligt nya
kriterier.
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10-04

Ärende p: 8
Ärende:

Beslut ämneskombinationer ämneslärarprogrammet
gymnasieskolan antagna hösten 2019

Föredragande:

Anna Rådström

Bakgrund:

Beslut om ämneskombinationer

Beredning:

Ärendet har beretts av kansliet för Lärarutbildning.

Beslut:

Föreståndaren beslutar att ämneskombinationerna enligt bilaga ska gälla
för antagna ht 19.

Bilagor:

Översikt ämneskombinationer hp 19, bilaga p 8 B

Expedieras till (190122):
Stigbjörn Lestander, estetiska ämnen
Catarina Rudälv, matematik och matematisk statistik
Kristina Persson, Ingela Valfridsson, Susanne Haugen, Gabriella Morén, språkstudier
Rolf Zale, ekologi, miljö och geovetenskap
Anita Sellstedt, fysiologisk botanik
Sune Pettersson, Hans Forsman, fysik
Wolfgang Schröder, Dan Johnels, kemi
Jacob Stridsman, Jenny Eklöf, Elisabeth Raddock, idé- och samhällsstudier
Elsa Reimerson, Patrik Johansson, statsvetenskap
Örjan Pettersson, geografi och ekonomisk historia
Magnus Ferry, Mårten Almerud, pedagogik
Annica Nylander, kostvetenskap
Lärarhögskolans kansli
Registratur
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Ämneskombinationer och behörighet
ämneslärarprogrammet gymnasieskolan
Lärarhögskolan
FS

Sid 1 (7)

UMEÅ UNIVERSITET

Ämneskombinationer och behörighet ämneslärarprogrammet
gymnasieskolan, programstart ht 2019

Information till studenter om behörighet:
Du väljer förutom ingångsämnet ytterligare ett ämne. Val av andraämne
görs under termin 2. I ett av ämnena måste du ha ämnesstudier om minst
120 hp och i det andra ämnet minst 90 hp. Undantag, gäller för ämnena
svenska, musik och samhällskunskap. I dessa ämnen måste du alltid uppnå
120 hp.
Behörighet
Behöriga sökande har platsgaranti till sitt andraämne förutsatt att det finns
tillräckligt med sökande. Om något ämne måste ställas in på grund av för få
sökande så tar vi personlig kontakt inför förnyad anmälan till annat ämne.
Du måste vara noga med att kontrollera din behörighet för ditt val av det
andra ämnet. I kombinationer med estetiska ämnen, bild eller musik, gäller
också antagningsprov. Förutom grundläggande behörighet gäller särskild
behörighet för specifika ämnen. Behörighet för respektive ämne hittar du i
utbildningsplanen.
Behörigheten för val av ämne 2 ska vara uppfylld före kursstart. Detta
innebär att du kan läsa in behörigheten för ämne 2 under utbildningens
gång. I moderna språk finns det till exempel möjligheter att studera
behörighetsgivande kurser under studietiden. Några väljer att skaffa
behörighet på andra sätt till exempel via Komvux etc.
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ÄMNESKOMBINATIONER
•

Bild (ingångsämne) Följande ämnen kan kombineras med bild:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Biologi (ingångsämne) Följande ämnen kan kombineras med Biologi:
•
•
•
•
•
•
•

•

Biologi
Bild fördjupning
Engelska
Franska
Geografi
Historia
Kemi
Matematik
Naturkunskap
Religionskunskap
Samhällskunskap
Spanska
Svenska
Svenska som andraspråk
Tyska

Bild
Engelska
Idrott och hälsa
Kemi
Matematik
Musik
Svenska

Engelska (ingångsämne) Följande ämnen kan kombineras med engelska:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bild
Biologi
Franska
Geografi
Historia
Idrott och hälsa
Kemi
Matematik
Musik
Naturkunskap
Religionskunskap
Samhällskunskap
Spanska
Svenska
Svenska som andraspråk
Tyska

2
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•

Franska (ingångsämne) Följande ämnen kan kombineras med franska:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Geografi (ingångsämne) Följande ämnen kan kombineras med geografi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bild
Engelska
Geografi
Idrott och hälsa
Matematik
Musik
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska

Idrott och hälsa (ingångsämne) Följande ämnen kan kombineras med idrott och hälsa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bild
Engelska
Historia
Idrott och hälsa
Matematik
Musik
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska

Historia (ingångsämne) Följande ämnen kan kombineras med historia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bild
Engelska
Idrott och hälsa
Matematik
Musik
Spanska
Svenska
Svenska som andraspråk
Tyska

Biologi
Engelska
Franska
Geografi
Historia
Kemi
Matematik
Naturkunskap
Religionskunskap
Samhällskunskap
Spanska
Svenska
Svenska som andraspråk
Tyska

Matematik (ingångsämne) Följande ämnen kan kombineras med matematik:
3
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Musik (ingångsämne) Följande ämnen kan kombineras med musik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bild
Biologi
Engelska
Franska
Fysik
Geografi
Historia
Idrott och hälsa
Kemi
Musik
Naturkunskap
Religionskunskap
Samhällskunskap
Spanska
Svenska som andraspråk
Tyska

Biologi
Engelska
Franska
Geografi
Historia
Kemi
Matematik
Musik fördjupning
Naturkunskap
Religionskunskap
Spanska
Svenska
Svenska som andraspråk
Tyska

Naturkunskap (ingångsämne) Följande ämnen kan kombineras med
Naturkunskap:
•
•
•
•
•
•
•

Bild
Engelska
Idrott och hälsa
Kemi
Matematik
Musik
Svenska

4
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•

Religionskunskap (ingångsämne) Följande ämnen kan kombineras med
religionskunskap:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Samhällskunskap (ingångsämne) Följande ämnen kan kombineras med
samhällskunskap:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bild
Engelska
Geografi
Historia
Idrott och hälsa
Matematik
Religionskunskap
Svenska

Spanska (ingångsämne) Följande ämnen kan kombineras med spanska:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bild
Engelska
Geografi
Historia
Idrott och hälsa
Matematik
Musik
Samhällskunskap
Svenska

Bild
Engelska
Franska
Idrott och hälsa
Matematik
Musik
Svenska
Svenska som andraspråk
Tyska

Svenska (ingångsämne) Följande ämnen kan kombineras med svenska:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bild
Biologi
Engelska
Franska
Geografi
Historia
Idrott och hälsa
Kemi
Musik
Naturkunskap
Religionskunskap
Samhällskunskap
Spanska
Svenska som andraspråk
Tyska
5
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•

Svenska som andraspråk (ingångsämne) Följande ämnen kan kombineras
med svenska som andraspråk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bild
Engelska
Franska
Idrott och hälsa
Matematik
Musik
Svenska
Spanska
Tyska

Tyska (ingångsämne) Följande ämnen kan kombineras med tyska:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bild
Engelska
Franska
Idrott och hälsa
Matematik
Musik
Spanska
Svenska
Svenska som andraspråk
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Ärende p: 9
Ärende: Rättelser av kurskoder
Föredragande: Anna Rådström

Rättelse av två kurskoder angivna i missiv till ärende 59 Inkomna kursplaner för
nyinrättande, Föreståndarens beslutsmöte 181217 (se bilaga).
Kurskod 6KN009 ska vara 6KN023. Kurskod SKG003 ska vara 6KG003
Bilga: Missiv p 59, bilaga p 9 B

Expedieras (190122)
Studierektorer och studieadministratörer vid följande institutioner:
geografi och ekonomisk historia, kostvetenskap samt Ingela Jonasson, Joakim Bergbom,
Birgitta Wilhelmsson, Agnetha Simm, Registratur
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FS 3.1.4-475-18
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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
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Ärende p: 10
Ärende: Fördelning av medel för forsknings- och utvecklingsuppdrag inom
utbildningsområdet, 2019
Föredragande: Carina Rönnqvist
Bakgrund
Den 17 april 2018 utlyste Lärarhögskolan vid Umeå universitet ett antal forsknings- och
utvecklingsuppdrag (FoU-uppdrag) om 30-60 % till forskare vid Umeå universitet och/eller lärare
hos skolhuvudman i regionen, med sista ansökningsdag den 3 september 2018. Skolhuvudman för
förskola eller skola ska finansiera hälften av uppdraget och Lärarhögskolan vid Umeå universitet
den andra hälften. För att kunna erhålla medel i utlysningen ska den sökande endera själv bedriva
FoU-uppdrag och ha nödvändiga kompetenser för detta, eller ingå i ett team om (minst) två
personer som tillsammans bedriver FoU-uppdrag. Den förändring som gjorts jämfört med tidigare
års utlysningar är att det i denna utlysning räcker med att den/de sökande har uppdrag endera hos
skolhuvudman eller vid Umeå universitet – man behöver alltså inte ha uppdrag i båda
verksamheterna för att kunna erhålla dessa medel.
Se utlysning på denna länk: https://bit.ly/2IaumxK
Sammantaget inkom sex ansökningar. Katarina Ottander valde sedan att dra tillbaka sin ansökan.
Lärarhögskolans forskningskommitté gjorde utifrån ekonomiska ställningstaganden bedömningen
att endast en ansökan skulle kunna beviljas medel.
Beredning
Lärarhögskolans forskningskommitté har berett ärendet. Kirk Sullivan, Christina Ottander och
Christina Segerholm deltog inte i beredningen på grund av jäv. När resultatet sammanställts hade
två ansökningar fått samma sammanlagda poäng. Forskningskommittén lämnade därför över
ärendet till Lärarhögskolans föreståndare Maria Löfgren för vidare beredning och beslut.
Beslut
Lärarhögskolans föreståndare beslutar att fördela 870 000 kr för FoU-uppdrag till Fanny
Pettersson, som enligt ansökan ska användas till 25 % av heltid i 4 år för forskningsdelen i FoUuppdraget. Utöver fördelad summa tillkommer universitets- och fakultetsgemensamma kostnader
som fördelas till berörd fakultet i vanlig ordning.
Motivering till beslut
De två högst rankade ansökningarna bedöms som likvärdiga beträffande utbildningsvetenskaplig
kvalitet och kvalitet i skolutveckling. Fanny Petterssons ansökan bedöms dock hänga ihop bättre i
avseende på syfte, mål och metod vilket gör projektet tydligare och klarare och därmed starkare
beträffande kriteriet genomförbarhet. Medel kan fördelas till Fanny Pettersson under förutsättning
att projektet erhåller medel för utvecklingsdelen i ansökan från skolhuvudman i motsvarande
omfattning som Lärarhögskolans finansiering.
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Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras
Projektkonto: 600041000
Utbetalningssätt: Internfaktura per tertial

Expedieras (190122): alla sökande, prefekt samt ekonom vid Pedagogiska institutionen, Carina
Rönnqvist, Anna Nordström, Registratur
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