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Sammanträdesrummet, plan 5 i Förvaltningshuset

Ärende

Anmärkning

Föredragande

19

Fördelning av medel till
arbetstid för J Ola Lindberg
för forskarskoleansökan till
VR/UVK

Anmälan av beslut

Carina Rönnqvist

Bilaga p 19

FS 1.3.2-406-19

Fördelning av medel till
arbetstid för Kirk Sullivan för
forskarskoleansökan till
VR/UVK

Anmälan av beslut

Carina Rönnqvist

Bilaga p 20

FS 1.3.2-407-19

Kompletteringsäskande av
fristående kurser hösten
2019 samt sommarkurser
2019

Beslut

Boa Drammeh

Bilaga p 21

FS 3.1.1-1126-18

Lärarhögskolans pedagogiska
pris 2019

Beslut

Marie Oskarsson

Bilaga p 22

FS 2.6.3-458-19

Återtagande av ej förbrukade
projektmedel inom ramen för
Forsknings- och
kompetensförsörjningssatsningen 2009-2016

Beslut

Anna Nordström

Bilaga p 23

Dnr 501-474-13

Kursutvecklingsmedel för
kurser inom speciallärar- och
specialpedagogprogrammen

Beslut

Birgitta Wilhelmsson

Bilaga p 24

FS 3.1.4-1505-17

Kursutvecklingsmedel för
kurser i
yrkeslärarprogrammet,
kompletterande beslut

Beslut

Birgitta Wilhelmsson

Bilaga p 25

FS 3.1.3-1760-18

Klassificering av kurser till
utbildningsområde

Beslut

Anna Rådström

Bilaga p 26

FS 3.1.4-463-19
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Ärende

Anmärkning

Föredragande
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Beslut

Anna Rådström

Bilaga p 27

FS 3.1.4-322-19

Inkomna kursplaner för
nyinrättande
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Beslut
Föreståndarens beslutsmöte (FBM)
Lärarhögskolan
FS 1.3.2-406-19

2019-02-15
Sid 1 (1)

Ärende p: 19
Ärende: Fördelning av medel till arbetstid för J Ola Lindberg för forskarskoleansökan
till VR/UVK
Föredragande: Carina Rönnqvist
Bakgrund: Lärarhögskolan stödjer forskarskoleansökningar med Umu som
huvudsökande och har därför uppdragit åt J Ola Lindberg att skriva en ansökan till
Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté i samband med den utlysning som
öppnar den 6 mars 2019. Den planerade forskarskolan är tänkt att bli en fortsättning på
”Forskarskolan mot digitala teknologier i utbildning” (GRADE) och samarbetspartners är
GRADE-konsortiets nuvarande partners. Han ansöker om medel för två veckors
arbetstid, motsvarande 55 000 kronor, för att skriva ansökan och koordinera arbetet med
de andra medverkande lärosätena. Se äskande i Bilaga 1. Frågan om LH:s stöd för
arbetstid för forskarskoleansökningar behandlades och tillstyrktes i Lärarhögskolans
forskningskommitté den 30 november 2018.
Beredning: Lärarhögskolans kansli har berett ärendet.
Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beslutar att fördela 55 000 kr till J Ola Lindberg
för att samordna och skriva en forskarskoleansökan till VR/UVK i den utlysning som
öppnar den 6 mars 2019.
Bilagor: Ansökan: J Ola Lindberg
Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras
Projektkonto: 6000 01 011, vh 21
Utbetalningssätt: Beviljat belopp fördelas ut till sökandes institution efter beslut
expedierats.
Expedieras (190220): J Ola Lindberg, Simon Wolming, ekonom vid pedagogik, Carina
Rönnqvist, Anna Nordström, Eva Alenius, registrator
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Bilaga p 19

Beslut
Föreståndarens beslutsmöte (FBM)
Lärarhögskolan
FS 1.3.2-407-19

2019-02-15
Sid 1 (1)

Ärende p: 20
Ärende: Fördelning av medel till arbetstid för Kirk Sullivan för forskarskoleansökan till
VR/UVK
Föredragande: Carina Rönnqvist
Bakgrund: Lärarhögskolan stödjer forskarskoleansökningar med Umu som
huvudsökande och har därför uppdragit åt Kirk Sullivan att skriva en ansökan till
Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté i samband med den utlysning som
öppnar den 6 mars 2019. Den preliminära titeln för ansökan är ”Developing independent
thinking through literacy across the curriculum”, och tilltänkta samarbetspartners är
LTU, DAH, och MiUN. Han ansöker om medel för två veckors arbetstid (motsvarande
60 726 kronor) för att skriva ansökan samt att samordna arbetet med de andra
medverkande lärosätena och en referensgrupp med internationella experter. Se ansökan
och budget i Bilaga 1. Frågan om LH:s stöd för arbetstid för att ta fram
forskarskoleansökningar behandlades och tillstyrktes i Lärarhögskolans
forskningskommitté den 30 november 2018.
Beredning: Lärarhögskolans kansli har berett ärendet.
Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beslutar att fördela 60 726 kr till Kirk Sullivan för
att samordna och skriva en forskarskoleansökan till VR/UVK i den utlysning som öppnar
den 6 mars 2019.
Bilagor: Ansökan, Kirk Sullivan
Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras
Projektkonto: 6000 01 011, vh 21
Utbetalningssätt: Beviljat belopp fördelas ut till sökandes institution efter beslut
expedierats.
Expedieras (190220): Daniel Andersson (språkstudier), Kirk Sullivan, ekonom på
språkstudier, Carina Rönnqvist, Anna Nordström, Eva Alenius,
registrator
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Bilaga p 20
Kirk PH Sullivan, Professor
Kirk.sullivan@umu.se
+46 (0)90-786 95 49

2019-02-13
Page 1 (1)
Ansökan

Till: Lärarhögskokan

Ansökan medel för forskarskoleansökan
Jag kommer att skriva en forskarskoleansökan till UVK med det preliminärt titeln: ”Developing
independent thinking through literacy across the curriculum”. Tilltänkte partners är: LTU, DAH, och
MiUN. Jag ansöker om två veckors tid (d.v.s. 80 timmar) för att skriva ansökan samt samordna arbetet
med de andra lärosäten samt en externreferensgrupp. Jag ansöker om 60 726sek, se bifogad budget.

Hälsningar,

Kirk P H Sullivan

Department of Language Studies

SE-901 87 Umeå

www.umu.se/english
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FS 3.1.1-1126-18

Ärende p: 21
Kompletteringsäskande av fristående kurser ht-19 samt sommarkurser 2019
Föredragande:
Boa Drammeh
Bakgrund och beredning:
Mot bakgrund av att Umeå universitet har fått särskilda medel för sommarkurser
tillsammans med att prognoser för nyttjandet av Lärarhögskolans utbildningsram visar
att det finns ekonomiskt utrymme för att ge fler kurser under 2019 skickade
Lärarhögskolan ut en förfrågan till institutionerna, innehållandes tre punkter:
1. I juni i fjol fattade Lärarhögskolans styrelse beslut om friståendekursutbudet för
2019 utifrån institutionernas äskande. I den medskickade filen ”Äskade
sommarkurser 2019” framgår äskandena och vi skulle vilja att berörda
institutioner gör en rimlighetsbedömning av äskandena. Kommer kurserna att
starta? Är äskandet rimligt utifrån antal studenter som angetts?
2. Om ni kan ge ytterligare sommarkurser 2019 har ni möjlighet att lämna in ett
kompletteringsäskande på bifogad blankett.
3. Slutligen öppnar Lärarhögskolan också upp för ett kompletteringsäskande av
fristående kurser inför höstterminen 2019. Blankett är samma som ovan.
Lärarhögskolan har fått in svar från Inst. för fysik, NMD, Inst. för språkstudier,
Pedagogiska inst. och Inst. för kostvetenskap.
Inst. för fysik äskar att få ge kursen 6FY009 ”Astronomi och meterologi”, 7,5 hp på 25%
studietakt med 24 platser under ht -19. NMD meddelar att 4 av de tidigare totalt 6 äskade
sommarkurserna inte kommer att ges. Inst. för språkstudier meddelar att de inte har
möjlighet att erbjuda fler kurser under ht -19. Pedagogiska inst. meddelar att den tidigare
äskade kursen ”Anpassad fysisk aktivitet med inriktning mot rörelsehinder” inte kommer
att gå denna sommar. Kostvetenskap har också meddelat att de måste ställa in tidigare
äskad sommarkurs ”Ämnesmetodik inom mat, måltider och hälsa”.
Beslut:
Föreståndaren beviljar institutionen för fysiks äskande om 24 platser på kursen 6FY009
under ht-19.
Bilaga:
Äskande från Inst. för fysik
Expedieras till
Hans Forsman, Institutionen för fysik
Jonas Wikström, institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Ingela Valfridsson, Institutionen för språkstudier
Mårten Almerud, Pedagogiska institutionen
Annica Nylander, Institutionen för kostvetenskap
Anna Nordström, Lärarhögskolans kansli
Agnetha Simm, Lärarhögskolans kansli
Registrator

Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se

Blankett för kompletteringsäskande av fristående kurser ht -19 inom Lärarhögskolans ram
Skickas senast 15 febr -19 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.

Kategori
(1-5)

Kurskod
6*****
1 6FY009

Benämning

Astronomi och meteorologi

Program A-D
(programidentisk mot gäller kategori 1)
A, B

Poäng

Antal
HST
studenter
Ht -19
7,5
24
3,00

Distributionsform
Campus

Studietakt Institution
%

Kommentar /
motivering till val av kategori

Distans

Distans

25% Institutionen för fysik

Vi har givit kursen Astronomi och
meteorologi (6FY009) hösten 2017 och
hösten 2018 exklusivt för studenter inom
LYAGR, LYAGY, LYLÄP och LYKGY.
Tillströmningen till kursen 2017 och 2018
var inte hög: 14 respektive 7 studenter. Vår
förhoppning är att kunna stötta kursen
genom fristående kursplatser och då
framförallt locka yrkesverksamma lärare i
behov av fortbildning.

Lärarhögskolan
Beslutsmöte

Beslut
2019-03-04
FS 2.6.3-458-19

Ärende p:

22

Ärende:

Lärarhögskolans pedagogiska pris 2019

Föredragande:

Marie Oskarsson

Bakgrund:

Lärarhögskolan delar årligen ut ett pedagogiskt pris. Priset består
av ett diplom som delas ut vid vårpromotionen, samt 25 000
kronor.

Beredning:

Priset har utlysts via Lärarhögskolans hemsidor. Tolv
nomineringar har inkommit. En bedömningskommitté bestående
av tre lärarrepresentanter har lämnat förslag på pristagare. Någon
studentrepresentant kunde inte medverka vid
bedömningskommitténs möte.

Beslut:

Föreståndaren beslutar att Torbjörn Lindmark vid pedagogiska
institutionen tilldelas Lärarhögskolans pedagogiska pris 2019 och
föreståndaren fastställer förslaget.

Bilaga:

Motivering, bilaga p 22

Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras
Projektkonto: 6000 01 010
Utbetalning till: Torbjörn Lindmark
Utbetalningssätt: Arvode

Expedieras:
Torbjörn Lindmark, Pedagogiska institutionen
Marie Oskarsson, Anna Nordström, Lärarhögskolan
promotion@umu.se
Registrator

Sid 1 (1)

Lärarhögskolan

Pedagogiskt pris
2019

Lärarhögskolans pedagogiska pris 2019
Torbjörn Lindmark, universitetslektor vid Pedagogiska institutionen, tilldelas
Lärarhögskolans pedagogiska pris 2019 på 25 000 kr.
Priset delas ut av Lärarhögskolans rektor vid universitetets vårpromotion den 18 maj
2019.
Motivering:
Får priset för sina breda insatser inom Lärarhögskolans områden. Torbjörn är en
kunnig och uppskattad lärare och pedagogisk ledare vid sin institution. Han har
anförtrotts med många betydande uppdrag, bl.a. som expert för Skolverket,
granskare för UKÄ, och i lokala programråd och styrelser.
Bedömningskommittén
2019-02-25
Karyn Sandström, Språkstudier
Pär Sundström, Idé och samhällsstudier
Catarina Rudälv, Institutionen för matematik och matematisk statistik

Beslut
Lärarhögskolan/beslutsmöte

2019-03-04
Sid 1 (1)

Dnr 501-474-13

Ärende p: 23
Ärende: Återtagande av ej förbrukade projektmedel inom ramen för Forsknings- och
kompetensförsörjningssatsningen 2009-2016
Föredragande: Anna Nordström
Bakgrund: Universitetsstyrelsen beslutade 2018-06-07 – 08, p 39, att fastställa slutrapporten av
Forsknings- och kompetensförsörjningssatsningen 2009-2016. I rapportens bilaga 9, Forskning
och kompetensförsörjningssatsningen, 2009-2016 - ekonomisk uppföljning, föreslogs att
återbetalning skulle göras av ej förbrukade projekt medel enligt nedan.
Kompetensförsörjningssatsningen:
 Naturvetenskapernas och matematikens didaktik, NMD

1 500 tkr

Satsning på olika forskningsområden:
 Mätning
Tillämpad utbildningsvetenskap, TUV
 Utvärdering
TUV
 Ungas utbildning TUV
 Umser
NMD

1 600 tkr
1 800 tkr
200 tkr
700 tkr

Enligt överenskommelse med Universitetsledningen ska Lärarhögskolan återta medlen till
Lärarhögskolans ordinarie forskningsbudget.
Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli
Beslut: Föreståndaren beslutar att Lärarhögskolan återtar medel från TUV och NMD enligt
förslaget.
Ekonomiska följder: Återtagandet sker genom en omföring av myndighetskapital.
Lärarhögskolan upprättar omföringen. Projekt på Lärarhögskolan 6000 41 000
Bilagor: ”Bilaga 9 Ekonomisk uppföljning”

Expedieras till:
Gunnar Schedin, Liselott Engström, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Helena Näs, Glenn Sundqvist, institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Boa Drammeh, Anna Nordström, Lärarhögskolans kansli
Maria Löfgren, Johan Lithner, Lärarhögskolan
Per Ragnarsson, Planeringsenheten
Registrator

Lärarhögskolans kansli
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Universitetsstyrelsen

Bilaga 9
2018-04-09
Dnr: 103-435-07
Sid 1 (5)

Forskning och kompetensförsörjningssatsningen, 2009-2016
- ekonomisk uppföljning
Sammanfattning
Mot bakgrund av en extern utvärdering av forskning inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå
universitet, beslutade universitetsstyrelsen år 2008 om en Forskning och kompetensförsörjningssatsning
omfattande 150,6 miljoner kronor.
Denna ekonomiska uppföljning ingår som en bilaga i den sista rapporten av fyra i en uppföljningsplan som
universitetsstyrelsen beslutade om år 2011.
Utfördelningarna av medel till satsningarna har följt beslutet med ett undantag omfattande 0,5 miljoner
kronor. Forskningssatsningen skulle enligt plan vara slutförd under 2016, men dispositionstiden har
förlängts till och med 2017. Två undantag finns där förbrukning av medel beviljats efter detta datum. Totalt
rör det sig om 2 miljoner kronor. Storleken på de medel som inte förbrukats inom tidsramen för satsningen
och inte heller beviljats förlängd dispositionstid är 5,8 miljoner kronor. Förslaget är att dessa medel
återbetalas till Lärarhögskolan.
Bakgrund
Umeå universitet initierade år 2008 en större satsning om 150,6 miljoner kronor inom utbildningsvetenskap,
Forskning och kompetensförsörjningssatsningen 2009-2016. Satsningen togs fram på grundval av en extern
utvärdering år 2007 av forskning inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå universitet.1
Utvärderingen pekade på tillkortakommanden vad gäller områdets utveckling men också på områdets
centrala betydelse och stora potential. Mot den bakgrunden beslutade universitetsstyrelsen 2008-11-20 om
Resurser till forskning och kompetensförsörjning vid Umeå School of Education 2.3
Satsningen bestod av tre delar:





En forskningssatsning om 105,3 miljoner kronor där medel fördelades till nio olika
forskningsområden: 4 starka forskningsområden, 4 utvecklingsområden, samt ett område –
specialpedagogik – med särskilda behov av kvalitetsförstärkningar.
En kompetenssatsning om 36 miljoner kronor fördelade över 19 personer, för att stärka Umeå
universitets lärarutbildningar inför kommande examensrättsansökningar.
En omställningsresurs samt avsättning till Umeå School of Educations forskningskommitté
(nuvarande Lärarhögskolans forskningskommitté) på 9,3 miljoner kronor.

Universitetsstyrelsen beslutade 2011-04-14 om en uppföljningsplan av forskning och
kompetensförsörjningssatsningen i fyra steg:
1
2
3
4

Lägesrapport 2011-04-14 (Dnr 103-435-07)
Fördjupad utvärdering hösten 2013 (Dnr 103-435-07)
Extern utvärdering 2014/2015 (Dnr 103-435-07)
Avslutande ekonomisk rapport 2016 (fördröjd på grund av omdisponeringar)

I denna bilaga redogörs för förbrukningen av medel inom satsningen.
Finansiering
Universitetsstyrelsen har finansierat 76 miljoner kronor av den totala satsningen. Av dessa avsattes 36
miljoner kronor från styrelsens strategiska resurs till att nyttjas inom Kompetensförsörjningssatsningen. De
resterande 40 miljoner kronor avsattes från universitetets forskningsanslag som en permanent årlig
budgetförstärkning av Umeå School of Educations forskningsanslag på 5 miljoner kronor per år. Dessa medel
var avsatta att finansiera de specificerade forskningsområdena.

1
2
3

Research in the Educational Sciences at Umeå University– An Evaluation 2007. Sigrid Blömeke, Ulf P Lundgren och Roger Säljö. Dnr 103.435-07.
Under 2008 togs beslut att lägga ner fakulteten för lärarutbildning och Umeå School of Education bildades. År 2012 ändrades benämningen till Lärarhögskolan.
Lägesrapport 2011-04-14. Dnr 103-435-07.
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Fakulteterna har avsatt totalt 35 miljoner kronor i permanenta överföringar. Mellan 2010 och 2016 rör det sig
om 3 miljoner kronor årligen från samhällsvetenskapliga fakulteten och 1 miljoner kronor årligen från
humanistiska respektive teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.
Tidsbegränsade avsättningar från fakulteterna har också finansierat satsningen på totalt 9 miljoner kronor.
Från samhällsvetenskapliga fakulteten avsattes 7 miljoner kronor och resterande 2 miljoner kronor överfördes
från medicinska fakultetens forskningsanslag för perioden 2010-2013.
Befintligt myndighetskapital på 4,1 miljoner kronor överfördes från fakulteten för lärarutbildning till Umeå
School of Education och öronmärktes för satsningen.
En tidigare beslutad satsning om 12,6 miljoner kronor på forskarassistenter eller postdoktorer finansierar,
utöver ovanstående, denna typ av anställningar inom satsningen. Detsamma gäller de 9,9 miljoner kronor som
Baltic donationsfond bidrog med. Slutligen finansierade Donation Carl Bennet AB 4 miljoner kronor.

Finansiering, totalt 150,6 miljoner kronor
Universitetets styrelsen

76,0

Permanenta överföringar från fakulteterna

35,0

Tidigare beslutad satsning på
forskarassistenter och postdoktorer

12,6

Baltic donationsfond

9,9

Tidsbegränsade överföringar fr fakulteterna

9,0

Myndighetskapital fr fakulteten för
lärarutbildning

4,1

Donation Carl Bennet AB

4,0
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Figur 1: Forskningssatsningens finansiärer

Beslutade medel
Beslut om medel till respektive område inom satsningen framgår av universitetsstyrelsens beslut (Dnr 103435-07) och finns sammanfattat i tabell 1.
Kompetensförsörjningssatsningen tilldelades 36 miljoner kronor. Två biträdande lektorat blev inte tillsatta:
ett med inriktning mot naturvetardidaktik för förskolan (2 miljoner kronor) och ett som skulle ha varit en del
av en satsning på små barns lärande (2 miljoner kronor). Medlen överfördes istället till Lärarhögskolans
ordinarie forskningsplan i enlighet med beslut från Umeå universitets rektor. Inom den ordinarie
forskningsplanen användes medlen främst till samverkansprojekt med Ålidhems- och Fridhemsskolan, samt
till riktade forskningssatsningar utformade i dialog med institutioner.
De medel som enligt beslutet tilldelades Umeå School of Educations forskningskommitté, 9,3 miljoner kronor,
har också överförts till Lärarhögskolans ordinarie forskningsplan.
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Totalt har 137,3 miljoner kronor fördelats ut inom ramen för satsningen (150,6 miljoner kronor minus 13,3
miljoner kronor).
Beslutade
medel
Kompetensförsörjningssatsningen

36 ,0

Mätning
Utvärdering
Läs- och skrivforskning
ICT, media och lärande
Matematikdidaktik
Specialpedagogik
Minne och lärande
Umeå Science Education Research
Utbildningshistoria med utbildningsdidaktik
Ungas utbildning, karriärutveckling och välfärd

11,3
11,3
12,8
12,8
11,7
12,8
8,1
8,2
8 100
8,2
8,2

Lärarhögskolans forskningskommitté
Totalt

Överföringar till
ordinarie
forskningsplanen
splanen

4,0

9,3

9,3

150,6

13,3

Tabell 1: Beslutade medel inom satsningen (miljoner kronor)

Utfördelning, förbrukning och kvarvarande medel
I följande avsnitt redovisas hur mycket som har fördelats ut från Lärarhögskolan och förbrukats inom
respektive satsning: Kompetensförsörjningssatsningen samt satsningen på de olika forskningsområdena.
Redovisade siffror bygger främst på information som inhämtats från de prefekter, forskningsledare och
ekonomer som varit involverade i satsningen. Dessa uppgifter har sedan avstämts av Lärarhögskolan.
Genomgång av kvarvarande medel görs för respektive satsning i separata avsnitt.
I stort sett följer utfördelningarna storleksmässigt universitetsstyrelsen ursprungliga beslut. Undantaget är
utfördelningen till språkstudier inom Kompetensförsörjningssatsningen där det fördelades ut 0,5 miljoner
kronor mindre än beslutat (se tabell 2). Anledningen var att en biträdande lektor slutade och institutionen
kunde inte konkretisera någon plan för de resterande medlen. Då det gäller satsningarna inom
forskningsområdena Minne och lärande samt Specialpedagogik finns också en mindre differens. I det första
fallet beror det på att en slutredovisning av satsningen redan gjorts på forskningsledarens initiativ och där
0,04 miljoner kronor återbetalades till Lärarhögskolan. I det andra fallet uppkom en differens på 0,06
miljoner kronor i samband med en omdisponering. Skillnaderna är så små att de inte framkommer i tabellen,
med den precision som siffrorna presenteras i.
Vissa omdisponeringar har gjorts för tiden för förbrukning av medel. Dessa har, från Lärarhögskolans sida,
förankrats hos universitetsledningen innan besked lämnats till berörd forskningsledare eller institution.
Forskningssatsningen skulle, enligt plan, vara slutförd under 2016. Berörda institutioner och forskargrupper
har kunnat omdisponera tiden till och med 2017. I ett par fall har undantag gjorts. Det gäller
forskningsområdet ICT, media och lärande som av universitetsledningen beviljades en förlängning av
dispositionstiden till och med 2019 för 1,2 miljoner kronor. Forskningsområdet Läs- och skrivforskning har
enligt beslut av universitetsledningen (efter rekommendation från Lärarhögskolan) fått omdisponera 2,4
miljoner kronor, varav 1,6 miljoner kronor kommer förbrukas innan 2017-12-31 och de resterande 0,8 miljoner
kronor senast 2019.
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Universitetsstyrelsen

Bilaga 9
2018-04-09
Dnr: 103-435-07
Sid 4 (5)

Omdisponeringar och kvarvarande medel: Kompetensförsörjningssatsningen
Inom Kompetensförsörjningssatsningen är det endast institutionen för naturvetenskapernas och
matematikens didaktik, NMD, som inte fullt ut kunnat förbruka de tilldelade medlen inom den beslutade
tidsramen, se tabell 2. Förklaringen till detta är att den person som tilldelades medel för ett av de biträdande
lektoraten kort därefter tog på sig uppdraget som prefekt på institutionen. En omdisponering av medlen, 1,5
miljoner kronor, har inkommit och avslagits, dnr 103-435-07. Motivering till beslutet var
universitetsledningens ståndpunkt att medel inom satsningen ska kunna nyttjas till och med 2017-12-31, då
forskningssatsningen löpte ut 2016 och att det således har funnits tid att planera för eventuell omdisponering
av kvarstående medel.
Beslutade
medel
Språkstudier
Idé- och samhällsstudier
Kultur och medievetenskaper
Estetiska
TUV
Kulturgeografi
Kostvetenskap
NMD
Totalt

Utfall
förbrukning
17-06-30

Ej
förbrukade
medel

Preliminär
återbetalning

6,0
2,0
5,0
4,0
5,0
2,0
2,0
6,0

5,5
2,0
5,0
4,0
5,0
2,0
2,0
4,5

0,5
0
0
0
0
0
0
1,5

0
0
0
0
0
0
0
1,5

32,0

30,0

2,0

1,5

Tabell 2: Kompetensförsörjningssatsningen: Förbrukade medel och preliminär återbetalning (miljoner kronor).

Omdisponeringar och kvarvarande medel: forskningsområdena
Inom områdena Mätning, Utvärdering samt Ungas utbildning, karriärutveckling och välfärd, har inte medlen
kunnat förbrukas inom tidsramen. Dessa områden ligger under institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap (TUV). Begäran om omdisponering inkom till Lärarhögskolan 2016-06-09 och den
avslogs i sin helhet 2016-06-22. Forskningsledarna uppmuntrades att lämna in en reviderad begäran där de
bland annat skulle ta hänsyn till att dispositionstiden skulle begränsas till 2017-12-31. En sådan omdisponering
inkom till Lärarhögskolan via mail 2017-09-07. Här framgick att totalt 3,6 miljoner kronor inom
forskningsområdena inte skulle kunna förbrukas före 2017-12-31.
Inom forskningsområdet Läs- och skrivforskning har omdisponering begärts 2015-03-10 och beviljats av
universitetsledningen på inrådan från Lärarhögskolan. Av kvarvarande medel vid det tillfället kommer cirka
0,8 miljoner kronor att förbrukas under 2018 och 2019.
Inom området Specialpedagogik kommer 0,5 miljoner kronor finnas oförbrukade efter dispositionstidens
utgång. Detta är ett överskott till följd av en föräldraledighet och medlen kommer enligt mailuppgift, 2017-0706, att förbrukas under 2018.
Området Umeå Science Education Research, Umser, inkom med begäran om omdisponering 2017-08-15, dnr
220-1460-11. Begäran bifölls, av Lärarhögskolans rektor i samråd med universitetsledningen, i den del som
avsåg medel som skulle förbrukas under 2017, 0,3 miljoner kronor av totalt 1,0 miljoner kronor.
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Bilaga 9
2018-04-09
Dnr: 103-435-07
Sid 5 (5)

Utbildningshistoria med historiedidaktik inkom med en begäran om omdisponering 2017-08-25. De
resterande 0,4 miljoner kronor skulle enligt denna vara förbrukade senast 2017-12-31 och har beviljats av
Lärarhögskolans rektor.
Forskningsområde

Ansvarig
institution

ICT, media
lärande

och

TUV

12,8

11,6

1,2

0

Mätning
Utvärdering
Ungas utbildning,
karriärutveckling
och välfärd

TUV
TUV
TUV

11,3
11,3
8,2

8,8
8,6
7,8

0,9
0,9
0,2

1,6
1,8
0,2

Läs och
forskning

Språkstudier

12,8

10,4

2,4

0

11,7
8,1

11,7
8,1

0
0

0
0

Specialpedagogik

NMD
Interaktiv
medicinsk
biologi
Pedagogiska

12,8

12,3

0,5

0

Umser
Utbildningshistoria
med
historiedidaktik

NMD
Idé och
samhällsstudier

8,2
8,2

7,2
7,8

0,3
0,4

0,7
0

105,3

94,3

6,8

4,3

skriv-

Matematikdidaktik
Minne och lärande

Totalt

Beslutade
medel

Utfall
förbrukning
170630

Planerad
godkänd
förbrukning
efter 170630

Preliminär
återbetalning

Tabell 3: Satsningen på olika forskningsområdena: Förbrukade medel och preliminär återbetalning (miljoner kronor)
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Beslut
Föreståndarens beslutsmöte (FBM)
Lärarhögskolan
FS 3.1.4-1505-17

2019-03-04
Sid 1 (2)

Ärende p: 24
Kursutvecklingsmedel för kurser inom speciallärar- och
specialpedagogprogrammen
Bakgrund
Den 3 juli 2018 infördes nya examensmål gällande neuropsykiatriska svårigheter inom specialläraroch specialpedagogprogrammen. Den 18 februari 2018 fattade Lärarhögskolans styrelse beslut om ny
övergripande utbildningsstruktur, kursansvar och poängfördelning för de båda programmen för att
den 25 oktober 2018 fatta beslut om programmens sista kurs, Breddningskurs 7,5 hp, där studenterna
indelas efter program enligt följande:


studenter inom speciallärarprogrammet med specialisering mot matematikutveckling
genomför Breddningskurs 7,5 hp inom språk-, skriv- och läsutveckling. Kursansvarig
institution: Institutionen för språkstudier.



studenter inom speciallärarprogrammet med specialisering mot språk-, skriv- och
läsutveckling genomför Breddningskurs 7,5 hp inom matematikutveckling. Kursansvarig
institution: Institutionen för naturvetenskapers och matematikens didaktik.



studenter inom specialpedagogprogrammet och studenter inom speciallärarprogrammet med
specialisering mot utvecklingsstörning genomför en Kombinationskurs med inriktning mot
både språk-, skriv- och läsutveckling och matematikutveckling, 7,5 hp. Kursansvarig
institution är Institutionen för naturvetenskapers och matematikens didaktik, 4 hp och
medverkande är Institutionen för språkstudier, 3,5 hp.

Breddningskursen är en ny kurs med avsikt att ge studenter inom specialpedagogprogrammet och
speciallärarprogrammet en breddning av sin kompetens. Skälet till kombinationskursen är att behovet
av kunskap i både språk-, skriv- och läsutveckling och matematikutveckling även gäller för
specialpedagoger och speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning. I
funktionsnedsättningen utvecklingsstörning ingår alltid svårigheter inom matematik, språk, läsning
och skrivning. Specialpedagogens huvuduppdrag är pedagogisk utveckling och handledning. Med
tanke på att språk-, skriv- läs och matematiksvårigheter är en vanligt förekommande utmaning för
många elever är det en fördel om även specialpedagoger har en grundläggande kunskap inom de
aktuella områdena inför sina handlednings- och utvecklingsuppdrag. Dessutom anställer
skolverksamheten numera till övervägande del en av de yrkesgrupper som utbildas och inte en
kombination av kompetenser.
Motivering till beslut
Breddningskursen är en helt ny kurs med avsikt att ge studenter inom specialpedagogprogrammet och
speciallärarprogrammet en breddning av sin kompetens. För ovan nämnda kursers utveckling föreslås
Lärarhögskolan avsätta utvecklingsmedel enligt förslag till ekonomisk ersättning.
Förslag till ekonomisk ersättning
För uppdraget att utveckla ovan nämnda kurser utbetalas ersättning enligt universitetets
interndebiteringstaxa för lektorskompetens:
 Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik får en ersättning för totalt
16 timmar för breddningskurs med specialisering mot matematikutveckling 7,5 hp,
 Institutionen för språkstudier får en ersättning för totalt 16 timmar för breddningskurs med
specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 7,5 hp,
 Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik får en ersättning för totalt
12 timmar för utveckling av kombinationskurs med inriktning mot både språk-, skriv- och
läsutveckling och matematikutveckling, 7,5 hp.

Beslut
Föreståndarens beslutsmöte (FBM)
Lärarhögskolan
FS 3.1.4-1505-17

Institutionerna internfakturerar Lärarhögskolan efter rapportering senast 2019-05-31.
Beslut: Föreståndaren beslutar att fastställa utvecklingsmedel motsvarande förslag till ekonomisk
ersättning, se ovan.
Bilaga: Programstruktur termin 3 för speciallärar- och specialpedagogprogrammen

Expedieras
Helena Näs, Glenn Sundqvist, institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Daniel Andersson, Christina Karlberg, institutionen för språkstudier
Anna Nordström, Maria Löfgren, Birgitta Wilhelmsson, Lärarhögskolan
Registrator

2019-03-04
Sid 2 (2)

Beslutsförslag
Föreståndarens beslutsmöte (FBM)
Lärarhögskolan

Bilaga 1
2019-03-04
Sid 1 (1)

Programstruktur termin 3 för speciallärar- och specialpedagogprogrammen
Kursordning
Kurs 1

Kursrubrik
Vetenskaplig metod

Hp
7,5

Kursansvarig institution
Pedagogiska institutionen

Kurs 2

Examensarbete

15

Kurs 3

Breddningskurs

7,5

Pedagogiska institutionen
Inst. för språkstudier
NMD
Inst. för språkstudier
NMD (även för kombinationskursen
Ma/Språk, skriv, läs

Beslut
Föreståndarens beslutsmöte (FBM)
Lärarhögskolan
FS 3.1.3-1760-18

2019-03-04
Sid 1 (2)

Ärende p: 25
Kursutvecklingsmedel för kurser i yrkeslärarprogrammet
(kompletterande beslut).
Föredragande: Birgitta Wilhelmsson
Bakgrund och beredning: Aktuellt yrkeslärarprogram hade sin första antagningsomgång 2011.
Programmet omfattar 90 högskolepoäng med kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)
om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om 30 högskolepoäng.
Yrkeslärarprogrammet vid Umeå universitet ges sedan starten 2011 på 50 % studietakt vilket
motsvarar sex terminer. Undervisningen sker på distans med ca 2-3 träffar/termin på plats vid
Umeå universitet. Mellan träffarna sker undervisning och träffar via lärplattform.
Representanter från berörda institutioner inom programmet har under hösten 2018 påbörjat en
översyn av programmet då det framkommit via undervisande lärare att revideringar av struktur
och innehåll skulle vara till nytta för programmet i sin helhet.
Till och med februari månad 2019 är den första delen av revideringen genomförd (se bilaga 1, sid
2, punkterna a-d). I revideringsarbetet har samtliga kursers innehåll, förväntade studieresultat
(FSR), examinationer samt säkerställande mot examensmål behandlats i arbetsgruppen.
Genomgången visar att i fem av programmets sju kurser krävs mindre revideringar såsom
förtydliganden i innehållsbeskrivningar och justeringar av FSR. Detta arbete (se bilaga 1, sid 2,
punkterna e-f) bör ske inom ramen för kursansvar. Två av programmets kurser behöver dock en
grundligare omarbetning:
1. 6PE135 Ämnesdidaktik för yrkeslärare (UVK) 10 hp (Kursansvarig är Institutionen för
tillämpad utbildningsvetenskap med Pedagogiska institutionen som medverkande,
2. 6PE209 Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU) 30 hp (Kursansvarig är
Pedagogiska institutionen med Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap som
medverkande.
För ovan nämnda kursers grundligare omarbetning föreslås Lärarhögskolan avsätta
utvecklingsmedel motsvarande: 40 timmar/kurs.
Motivering till beslut: Genomgången av samtliga kurser i programmet visar att i fem av
programmets sju kurser krävs revideringar såsom förtydliganden i innehållsbeskrivningar och
justeringar av FSR vilket sker inom ramen för kursansvar. Två av programmets kurser behöver
dock en grundligare omarbetning.

Förslag till ekonomisk ersättning
För uppdraget att grundligt ombearbeta ovan nämnda kurser utbetalas ersättning enligt
universitetets beslutade interndebiteringstaxa för lektorskompetens:



Pedagogiska institutionen får en ersättning för totalt 40 timmar,
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap får en ersättning för totalt 40 timmar.

Institutionerna fakturerar Lärarhögskolan efter rapportering 2019-05-31.
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Beslut
Föreståndarens beslutsmöte (FBM)
Lärarhögskolan
FS 3.1.3-1760-18

2019-03-04
Sid 2 (2)

Beslut: Föreståndaren beslutar 190312 att bordlägga ärendet. Beslut om programanalys och
förslag till utveckling av yrkeslärarprogrammet kommer att tas i Lärarhögskolans styrelse under
våren.
Bilaga:
1. Uppdragsbeskrivning gällande ny struktur och innehåll i yrkeslärarprogrammet
2. Kostnader för utveckling av struktur och innehåll och innehåll - yrkeslärarprogrammet

Expedieras:
Birgitta Wilhelmsson, Maria Löfgren, Boa Drammeh, Anna Nordström, Lärarhögskolan
Registrator

Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se

Beslut
Beslutsmöte
Lärarhögskolan
FS 3.1.4-463-19

2019-03-04
Sid 1 (1)
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Ärende p: 26
Ärende: Klassificering av kurser till utbildningsområde
Föredragande: Anna Rådström
Bakgrund: Enligt hanteringsordning för kursklassificering ska Lärarhögskolan, i vissa

fall, besluta om klassificering av kurser till utbildningsområde. Löpande inkommer
förteckningar från Ladok över kurser som saknar klassificering och där vi ombeds att
komplettera med uppgiften.
Beredning: Bifogad sammanställning har beretts av Lärarhögskolans kansli.

Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beslutar klassificering till utbildningsområde enligt

förslag i bilaga.
Bilagor:
Sammanställning av förslag till klassificering av kurserna 6ES102, 6ES103,
6ES104, 6FA008, 6GV003, 6HI034, 6HI035, 6KG00, 6KN023, 6MA043, 6MA044,
6MA045, 6MA047, 6MN036, 6MN050, 6MS003, 6PE273, 6PE274, 6PE275, 6PE276,
6RV021, 6RV022, 6RV023, 6SD008, 6SD010, 6SP056, 6SP057, 6SV060, 6SV066,
6SV067, 6SV068, 6TY022

Expedieras till: Studierektorer och studieadministratörer vid följande institutioner:
Rolf Zale, Marianne Nilsson, inst. för ekologi miljö och geovetenskap,
Örjan Pettersson, Fredrik Gärling, inst. för geografi,
Peter Anton, Lars-Daniel Öhman, Sandra Bern, Jennie Ohlsson, inst. för matematik och matematisk statistik,
Jonas Wikström, Helena Westman, inst. för naturvetenskapernas och matematikens didaktik,
Annika Nilsson, Pär Segerbrant, Christine Lindström, inst. för tillämpad utbildningsvetenskap,
Mårten Almerud, Ann-Marie Smeds, Pedagogiska institutionen,
Annica Nylander, Marie Friman, inst. för kostvetenskap,
Stigbjörn Lestander, Camilla Henriksson, inst. för estetiska ämnen,
Elisabeth Raddock, Maria Berglind, inst. för idé- och samhällsstudier
Agnetha Simm, Anna Nordström, Lärarhögskolan
Registrator

Lärarhögskolan

901 87 Umeå
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Fyll i kolumn F med rätt utbildningsområde. Om det är flera utbildningsområden så anger du allt i
samma cell, tex 80% NA, 20% SA
Kurskod
6ES102
6ES103
6ES104
6FA008
6GV003
6HI034
6HI035
6KG008
6KN023
6MA043
6MA044
6MA045
6MA047
6MN036
6MN050
6MS003
6PE273
6PE274
6PE275
6PE276
6RV021
6RV022
6RV023
6SD008
6SD010
6SP056
6SP057
6SV060
6SV066
6SV067
6SV068
6TY022

Benämning
Vetenskaplig teori och metod 2
Bild fördjupning 3
Bild fördjupning 3, fristående
Franska för ämneslärare, kurs 1 Språkstudier
Vetenskapliga metoder i geografi
Historia 1
Historia 3
Geografididaktik 2
Hem- och konsumentkunskap A
Diskret matematik
Problemlösning och matematiska resonemang
Differentialekvationer och flervariabelanalys
Flervariabelanalys
Examensarbete för ämneslärarexamen - Matematik
Matematikdidaktik 1 för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiet
Statistik för naturvetare
Fjärrundervisning Pedagogiska int
Skolans digitalisering Pedagogiska inst
Genuspedagogik i lärmiljöer
Mobbning i lärmiljöer
Religionsvetenskap 1
Religionsvetenskap 3
Religionsvetenskap 3, med kandidatuppsats
Språkdidaktik: Aktuella frågor och metoder i språkdidaktisk forskning
Språk-, skriv- och läsutveckling för speciallärare
Neuropsykiatriska svårigheter - föreställningar, bemötande och strategier i pedagogisk verksamhet
Specialpedagogiska kunskapsområden
Svenska som andraspråk A
Svenska som andraspråk C, Diskriminerande strukturer och skönlitteratur
Svenska som andraspråk C, Examensarbete för kandidatexamen
Svenska som andraspråk för ämneslärare, kurs 1
Tyska för ämneslärare, kurs 1

rött= kurs planer som inte gått via LH för godkännande. Underlag saknas
blått= kurstillfälle har skapats men kursplaner ännu inte gjorda

Poäng
7,5
30
30
30
7,5
30
30
7,5
30
7,5
7,5
7,5
7,5
30
7,5
7,5
7,5
7,5
15
7,5
30
30
30
15
30
15
7,5
30
15
15
30
30

Inst
1650
1650
1650
1620
5100
1630
1630
2500
2750
5730
5730
5730
5730
5740
5740
5730
2180
2180
2193
2193
1630
1630
1630
1620
1620
2193
2193
1620
1620
1620
1620
1620

Nuvarande utb.omr.
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Fyll i rätt utb.omr
HU
DE
DE
HU
NA
HU
HU
SA
NA
NA 50% TE 50%
NA50%TE50%
NA 50% TE 50%
NA 50% TE 50%
NA
NA
NA 50% TE 50%
SA
SA
SA
SA
HU
HU
HU
HU
HU
SA
SA
HU
HU
HU
HU
HU

Beslut
Beslutsmöte
Lärarhögskolan
FS 3.1.4-322-19

2019-03-04

Ärende p: 27
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 föreståndare beslutar att rekommendera kursansvariga

institutioner/fakulteter att fastställa kursplanerna enligt föreslagna revideringar.
Bilagor: Kursplan samt ifyllda blankett till kursplan med följande kurskod, 6ES099

Expedieras till: Studierektor och studieadministratörer vid följande institution:
Stigbjörn Lestander, Camilla Henriksson, inst. för estetiska ämnen,
Ingela Jonasson, Joakim Bergbom, Agnetha Simm, Lärarhögskolan,
Registratur

Lärarhögskolan

901 87 Umeå

www.umu.se

Lärarhögskolan

Bilaga till hanteringsordning

Bilaga 1

2016-03-14

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

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

Ange fr o m vilken termin kursen/revideringen ska gälla.
Ange N för ny kurs eller R vid revidering i sista kolumnen.

Kurskod Kursbenämning
6ES099

Magisteruppsats i pedagogisk
yrkesverksamhet

Motiv
1. Slutkurs för magisterprojektet i Piteå

Fr o m
termin

N/R

H19

N
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6ES099 Magisteruppsats i pedagogisk yrkesverksamhet 15.0 hp

6ES099 Thesis at advanced level in Educational profession 15.0 credits
Betygsskala* Tregradig skala
Utbildningsområde*
100% Information saknas
Utbildningsform*
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Utbildningsnivå*
Avancerad nivå
Studienivå (sökandewebben)*
Avancerad nivå
SCB-ämnesrubrik*
Utbildningsvetenskap praktisk-estetis...
Kursplan giltig från*
2018, vecka 29
Ansvarig enhet*
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Kommenterad [MO1]: Jag kan inte se att det lagts in
kurstillfälle för denna kurs. Har det gjorts?
Kommenterad [MO2]: Kursplanen är välskriven! Har
bara en kommentar vad gäller skrivningen om behörighet, se
nedan. Ni tar ställning i hur ni vill göra. Kursplanen är
godkänd av LH och kan fastställas enligt den
revideringsordning som gäller vid institutionen/fakulteten.
Anna Rådström, LH

Behörighet
Lärarexamen om minst 180 hp (grundlärar-, ämneslärar-, yrkeslärar-, förskollärar- eller motsvarande äldre examen) samt minst fyra års
lärarerfarenhet efter avlagd examen, omfattande minst halvtid, vilket ska styrkas genom intyg. För behörighet krävs även Vetenskaplig
teori och metod 1, 7,5 hp samt Vetenskaplig teori och metod 2, 7,5 hp eller motsvarande

Mål
För godkänd kurs ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
•
•
•

visa kunskap och förståelse för genomförande av praktiknära forskning i skolan,
ha såväl överblick över området som fördjupade kunskaper och insikter i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete i skolan,
visa fördjupad metodkunskap inom området praktiknära forskning i skolan.

Kommenterad [MO3]: Om Hp anges kan det innebära
att studenter med äldre lärarexamen inte bedöms som
behöriga.
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Färdighet och förmåga
•
•
•
•
•

visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar,
visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra
en kvalificerad studie inom givna tidsramar,
visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser,
visa förmåga att kommunicera ny kunskap i dialog med såväl den egna skolenheten som vetenskapssamhället,
visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete i skolan.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•
•

visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa
medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete i skolan,
visa insikt om den praktiknära forskningens möjligheter och begränsningar och dess roll i samhället.

Innehåll
Inom ramen för det forskningsområde den magisterstuderande fördjupat sig i under tidigare kurs genomförs ett självständigt
magisterarbete i form av en studie som kännetecknas av en praktiknära forskningsansats. En godkänd forskningsplan att utgå från ska
finnas vid kursstart. I kursen ingår även att försvara eget arbete och kritiskt granska/opponera på andras arbeten med särskilt fokus på
den praktiknära forskningsprocessens specifika förutsättningar för utveckling i skola och förskola. Kursen riktar sig till erfarna lärare med
intresse för att arbeta med skolans utveckling och praktiknära studier.

Undervisning
Undervisningen bedrivs på 25 procents studietakt för att möjliggöra att kursen kan integreras med yrkespraktiken. Kursen består av
seminarier, forskningscirklar, enskild handledning och självständigt arbete samt genomförande och presentation av magisteruppsats.
Studieort är Piteå och obligatoriska fysiska träffar förekommer på kursen om inte annat anges. Kursen bedrivs med stöd av
informations- och kommunikationsteknik.
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Examination
Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter. Den studerandes kunskaper prövas både
muntligt och skriftligt. Vid betygsättning används något av betygen väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). För betyget väl
godkänd läggs vid bedömningen särskild vikt vid att den studerande visar en hög grad av självständighet, medvetenhet och fördjupad
förmåga i förhållande till de förväntade studieresultaten. För att få betyget godkänd (G) på kursen krävs att alla examinationer bedömts
som godkända (G) För att erhålla väl godkänt (VG) på kursen krävs att uppsatsen bedömts som väl godkänd (VG).
Studerande som underkänts har rätt till förnyad examination. Den studerande har rätt att examineras två år efter
förstagångsregistrering på kursen. Studerande som underkänts två gånger har rätt att hos humanistisk fakultet begära att annan lärare
utses som examinator. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en
annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till Humanistiska
fakultetsnämnden.
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.
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan
godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta
Studentcentrum/Examina.

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive
ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt
två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.
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