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Föredragningslista 

Föreståndarens beslutsmöte 

Lärarhögskolan 

 

2019-03-25 

Sid 1 (1)  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Tid: Kl 13.00 

Plats: Sammanträdesrummet, plan 5 i Förvaltningshuset 

Ärende Anmärkning Föredragande 

28 Fördelning av medel till 

arbetstid för Per-Åke Rosvall 

för forskarskoleansökan till 

VR/UVK 

 

Anmälan av beslut 

Bilaga p 28 

Carina Rönnqvist 

FS 1.3.2-539-19 

29 Överenskommelse mellan 

TUV och Lärarhögskolan om 

kursgivning inom FU för 

doktorandkull som antogs 

hösten 2018 

 

Anmälan av beslut 

Bilaga p 29 

Carina Rönnqvist 

FS 1.6.1-540-19 

30 Omdisponering av medel 

inom forsknings- och 

kompetenssatsningen 2009-

2016, LITUM 

 

Beslut 

Bilaga p 30 

Anna Nordström 

Dnr 211-1784-13 

31 Resursstöd bedömning av 

VAL-studerande som 

genomför valideringskursen 

Ämnesdidaktik med metodik 

 

Beslut 

Bilaga p 31 

Elisabeth Wallmark 

FS 1.3.2-613-19 

32 Pilotprojekt om skrivande 

inom ämneslärarprogrammet 

 

Beslut 

Bilaga p 32 

Anna Rådström 

FS 3.1.3-614-19 

33 Inkomna kursplaner för 

nyinrättande 

Beslut 

Bilaga p 33 

Anna Rådström 

FS 3.1.4-322-19 

    

    

    

 



 

Beslut 

Föreståndarens beslutsmöte (FBM) 

Lärarhögskolan 

FS 1.3.2-539-19 

 

2019-03-08 

Sid 1 (1)  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Ärende p: 28 
 

Ärende: Fördelning av medel till arbetstid för Per-Åke Rosvall för forskarskoleansökan 
till VR/UVK 

Föredragande: Carina Rönnqvist 

Bakgrund: Lärarhögskolan stödjer forskarskoleansökningar med Umu som 
huvudsökande och har därför uppdragit åt Per-Åke Rosvall att skriva en ansökan till 
Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté i samband med den utlysning som 
öppnade den 6 mars 2019. Den planerade forskarskolan ska inrikta sig mot studie- och 
yrkesvägledarutbildning och övergångar mellan skola, fortsatt utbildning och arbete. Se 
projektskiss i bilaga 28B. Han ansöker om medel för en månads arbetstid (86 411 kronor 
enligt äskande i bilaga 28C) för att skriva ansökan samt att samordna arbetet med de 
andra medverkande lärosätena. 
 

Beredning: Lärarhögskolans kansli har berett ärendet. 

Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beslutar 190308 att fördela 86 411 kronor till Per-
Åke Rosvall för att samordna och skriva en forskarskoleansökan till VR/UVK i den 
utlysning som öppnade den 6 mars 2019. 

Bilagor: Projektskiss bilaga 28B samt äskande bilaga 28 C. 
 
 
Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras 
 
Projektkonto: 6000 01 011 
 
Utbetalningssätt: Beviljat belopp fördelas ut till sökandes institution efter beslut 

expedierats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras (190311): Gunnar Schedin, Liselott Engström, Lisbeth Lundahl, Per-Åke 

Rosvall, Carina Rönnqvist, Anna Nordström, Eva Alenius, Registrator 
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26 februari 2019 

 

Forskarskola med inriktning på studie- och yrkesvägledarutbildning och övergångar mellan 

skola, fortsatt utbildning och arbete 

 

Medverkande: de tre lärosätena som anordnar vägledarutbildningen plus Göteborgs universitet som 

troligen kommer att medverka inom en nära framtid p g a det stora behovet av att utbilda fler vägledare. 

Forskarskolan leds från Umeå universitet. Följande medverkande och medlemmar i forskarskolans 

scientific advisory board är redan vidtalade: 

 

Medverkande 

- Umeå Universitet. Huvudsökande: docent Per-Åke Rosvall (huvudkoordinator). Medsökande 

professor Lisbeth Lundahl, FD Annica Brännlund (bitr. koordinator) 

- Stockholms Universitet: docent Fredrik Hertzberg, docent Carina Carlhed Ydhag, xxx.  

- Malmö Universitet: professor Mats Greiff, professor Johan Lundin, FD Frida Wikstrand,  

- Göteborgs universitet: professor Elisabet Öhrn, docent Gun-Britt Wärvik, FD Mattias Nylund 

(docentansökan under behandling) 

Scientific advisory board 

- professor Rie Thomsen, Syddansk universitet, Odense 

- professor Ronald Sultana, University of Malta 

- xxx 

Thomsen och Sultana är två av de idag absolut ledande europeiska forskarna inom karriärväglednings-

forskningen. 

 

Motivering för ansökan 

Som framgår av flera aktuella utredningar (t ex Riksdagens utbildningsutskott 2018, Skolinspektionen 

2019, SOU 2019:4) står svensk studie-och yrkesvägledarutbildning inför betydande utmaningar som 

innebär stora rekryteringsbehov av disputerade lärare de kommande åren. Det råder för närvarande rejäla 

underskott på vägledarutbildade (endast 70% av vägledarna i grundskolan och 80% i gymnasieskolan 

har en vägledarutbildning, långt därunder i grund- och gymnasiesärskolan, och tendensen är nedåt-

gående).  Fler utbildade kommer att behövas för att täcka pensionsavgångar och arbetsbyten och för att 

realisera hela eller delar av förslagen från utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning 

(SOU 2019:4, s 333 ff). Söktrycket till befintliga utbildningar i Umeå, Stockholm och Malmö är stort, 

och det är redan idag svårt att tillgodose behovet av lektorer på dessa utbildningar. Den föreslagna 

forskarskolan är för det första ett svar på dessa behov. 

Behovet av fler vägledarutbildade och –utbildare ska också ses i ett vidare perspektiv. Ungas 

övergångar mellan skolformer och till arbete har blivit alltmer komplicerade i och med en större valfrihet 

inom utbildning och en snabbt föränderlig arbetsmarknad. Ungdomar förväntas redan tidigt fatta viktiga 

beslut om val av skola och utbildning, och längre utbildning har visat sig vara en fördel för att åter 

komma i arbete om man blir arbetslös. Val och övergångar har med andra ord fått större betydelse än 

tidigare. Karriärvägledning, för att använda det begrepp som är gängse internationellt och även förslås 

som benämning i SOU 2019:4, har också visat sig ha större betydelse för dem som av någon anledning 

hamnar utanför huvudrutter inom utbildningssystemet. Dessutom finns en större andel unga med 

migrationsbakgrund som saknar sociala nätverk och kunskap om vad som ger yrkesmässiga värden i 

Sverige.  
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Mot ovanstående bakgrund finns det också starka argument för att skapa en breddad och fördjupad 

kunskapsbas inom karriärvägledning och övergångar inom/mellan skola – utbildning – arbetsliv. Också 

här kan den föreslagna forskarskolan ge ett viktigt bidrag. Trots att den svenska forskningen inom detta 

område vuxit på senare år, får det fortfarande betecknas som underbeforskat då det är ett fält vars kun-

skapsobjekt är i snabb förändring, och där det förekommer stor lokal variation. Vår ambition med 

föreliggande forskarskola är att erbjuda nio till tio doktorander möjlighet att inom en etablerad forskar-

miljö bedriva forskning inom temat karriärvägledning och övergångar. Forskarskolan kommer vara 

strukturerad kring gemensamma föreläsningar, kurser, internat och konferenser. Varje doktorand kom-

mer att ha minst två handledare som är experter inom fältet. Forskarskolan kommer drivas av en del av 

medlemmarna från det sedan länge etablerade nätverket Karriärutveckling och karriärvägledning 

(KAV), lett från Umeå universitet, som nyligen expanderat och ombildats till det nordiska nätverket 

Nordic Research Network on Transitions, Career and Guidance. Doktoranderna kommer själva att få 

formulera forskningsinriktning utifrån något av forskarskolans teman: 

 Vägledningsprofession och vägledningspraktik  

 Utbildningssociologiska utmaningar inom karriärvägledning och övergångar relaterade 

till exempelvis klass, kön, sexualitet, etnicitet och plats. 

 Karriärer och övergångar inom utbildning och arbetsliv i individuellt, institutionellt och 

politiskt perspektiv 

 Övergångspolicies och övergångspolitik 

 

Forskningsmiljöer 

Forskarskolan omfattar forskning om karriärvägledning och ungas karriärer och övergångar inom ut-

bildningssystemet och arbetslivet i individuellt, institutionellt och politiskt perspektiv. Tyngdpunkten i 

forskningen ligger på svenska förhållanden, men relateras genomgående till nordiska, europeiska och 

globala sammanhang. Forskarmiljön i Umeå med inriktning mot Utbildningspolicy och ungas över-

gångar (UPU) engagerar ett 20-tal seniora och juniora forskare, flertalet från Institutionen för tillämpad 

utbildningsvetenskap (TUV), Umeå Universitet, från vilken också forskarskolan kommer att ledas. 

Forskarna vid de fyra involverade miljöerna kommer från flera discipliner: pedagogiskt arbete, peda-

gogik, arbetsvetenskap, socialt arbete, statsvetenskap och historia. Deras forskning är av hög relevans 

för lärar- och skolledarutbildningarna. För landets studie- och yrkesvägledarutbildning utgör dessa 

forskare med sina studier av ungas övergångar och karriärval den idag främsta forskningsmiljön i 

Sverige.  

Flera av de involverade forskarna har samverkat i sommarskolor och forskarhandledning inom 

ramen för det NordForsk-finansierade Nordic Centre of Excellence Justice through education in the 

Nordic countries (JustEd).  

 

 Forskningsmiljö UmU: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) har ansvaret för 

de flesta kurserna inom studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Umeå universitet. En av institutionens 

forskningsprofiler är Utbildningspolicy och ungas övergångar (UPU) som leds av professor Lisbeth 

Lundahl. Inom profilen har ett flertal projekt erhållit extern finansiering under de senaste åren, där 

medlemmar varit huvudsökande eller medsökande. Några exempel på projekt som leds från UPU är VR-

projektet Att komma vidare, lett av Lisbeth Lundahl, och bland övriga medverkande Per-Åke Rosvall 

och doktoranden Jonna Linde som handleds av Rosvall; Integration av nyanlända i glesbygd genom 

Komvux, SFI och högskoleutbildning via kommuners lokala Lärcentra som finansieras av Familjen 

Kamprads stiftelse och leds av Per-Åke Rosvall; Lära för karriärvalet (Forte) som leds av Lisbeth 

Lundahl; Svenska friskoleföretag på den globala skolmarknaden (VR) som leds av Linda Rönnberg. Det 

finns vidare omfattande erfarenhet av att medverka i forskarskolor inom UPU, bl a nationalla forskar-

skolan i pedagogiskt arbete (NaPa) och två VR-finansierade forskarskolor på lic- respektive doktorsnivå 



  Bilaga 28B 

3 
 

för yrkesundervisning och yrkesutbildning samt den lokala forskarskolan inom det utbildnings-

vetenskapliga området).  

 Forskningsmiljö GU: 

 Forskningsmiljö MAU: 

Forskningsmiljö SU: 

 

 

Programbeskrivning (Programme description). 

 

 

Organisation  

Övergripande organisation och administration: Den föreslagna forskarskolan kommer att koordineras 

av Per-Åke Rosvall från Umeå universitet tillsammans med en assisterande koordinator, Annica 

Brännlund, och ekonomiassistent Margaretha Jonsson. Alla organisatoriska frågor från planeringsstadiet 

till utförande av kurser, seminarier, internat och inbjudna gäster kommer att organiseras av en styrgrupp 

bestående av Per-Åke Rosvall och Lisbeth Lundahl (UmU), Fredrik Hertzberg (SU), Elisabet Öhrn (GU) 

och Frida Wikstrand (MAU). 

 Arbetsfördelning mellan handledare och kursledare: Nio till tio doktorander kommer att antas. 

Doktoranderna kommer att bli antagna i ämnet pedagogiskt arbete i Umeå, i pedagogik i Stockholm och 

Göteborg. Vid nybildade Malmö universitet är det i dagsläget ännu inte klart vilket eller vilka ämnen 

doktoranderna knyts till. Doktoranderna kommer att tilldelas en huvudhandledare ur den ”handledar-

pool” som ingår i ansökan. Medlemmarna i handledarpoolen och styrgruppen kommer att delta som 

läsare vid doktorandernas allmänna, mitt- och slutseminarier, men även andra forskare som finns inom 

övriga nätverk i Sverige, i Norden och internationellt kan anlitas.  

Forskarskolan kommer att begagna sig av befintliga forskarkurser och forskningsseminarier i sitt 

ämne/forskningsmiljö vid respektive universitet. Därutöver kommer tre kurser arrangeras som är unika 

för forskarskolan men som kommer att vara öppna även för andra doktorander. Till forskarskolans tre 

kurser kommer föreläsare från forskarskolans fyra lärosäten användas men utbildningsorten kommer att 

alternera. Därtill kommer internat att arrangeras som en start av forskarskolan och i anslutning till 

nätverkets Nordic Research Network on Transitions, Career and Guidance konferens i Lillehammer 

2021. 

 

Tidsplanering:  

Första hälften av 2020 kommer att användas till att annonsera ut doktorandtjänster. Dessutom kommer 

styrgruppen träffas flera gånger för att planera kurser och aktiviteter. Styrgruppen och handledargruppen 

kommer att användas för att bedöma kvalitet och relevans på de inkomna ansökningarna, och de sökande 

som bedöms ha störst möjlighet att genomföra en doktorsutbildning kommer att kallas till intervju. 

Forskningsplan och tidigare uppsatser med fokus på karriärvägledning och övergångar kommer att ses 

som meriterande. Nedan följer en mer detaljerad planering av doktorandernas aktiviteter.  

 2020, termin 1: Forskarskolan börjar med en tvådagarskonferens i Umeå för att samla 

doktoranderna och presentera initiala forskningsplaner, för att deltagarna ska kunna dra nytta av varand-

ra även om deras forskning bedrivs vid olika lärosäten. Forskare från gruppen kommer att ge föreläs-

ningar för att orientera doktoranderna i innehåll, teorier och metoder inom forskningsfältet. Dokto-

randerna kommer sedan följa ordinarie program vid respektive lärosäte som inledningsvis vanligtvis är 

ganska intensivt. I slutet av terminen kommer styrgruppen mötas för att summera och utvärdera det 

första året.   
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2021, termin 2: Den första obligatoriska kursen inom forskarskolan med fokus på utbildnings- 

och övergångspolicy med betydelse för karriärvägledning och ungas övergångar kommer att hållas vid 

Umeå universitet. 

2021, termin 3: Den andra obligatoriska kursen inom forskarskolan med fokus på kvalitativa och 

kvantitativa metoder inom karriärvägledning och ungas övergångar kommer att ges vid Stockholms 

universitet. 

2022, termin 4: Den tredje obligatoriska kursen inom forskarskolan med fokus på 

utbildningssociologiska klassiker (klass, kön, etnicitet) inom karriärvägledning och ungas övergångar 

kommer ges i samarbete mellan Göteborgs universitet och Malmö universitet i Malmö. 

2022, termin 5: 

2023, termin 6: 

2023, termin 7: Denna termin lämnas öppen för doktoranderna för att ge dem möjlighet att arbeta 

med att börja slutföra avhandlingarna. 

2023, termin 8: Slutseminarium och arbete med att slutföra avhandlingarna. Diskutanter och 

opponenter rekryteras från forskarskolan men också från befintliga nätverk. 

 

 

 

 



  Bilaga 28C 

Äskande om medel för att skriva ansökan till Vetenskapsrådet för att anordna Forskarskola med 

inriktning på studie- och yrkesvägledarutbildning och övergångar mellan skola, fortsatt utbildning 

och arbete, som är tänkt att involvera nio till tio doktorander 

 

Bakgrund: Vetenskapsrådet utlyser 2019 medel för forskarskolor för lärarutbildare vilket inkluderar 

studie- och yrkesvägledare. Lärarhögskolan har utlovat medel för max en månad för att skriva en 

ansökan. 

Ansökan: Jag, Per-Åke Rosvall 700319-1470 ansöker härmed om de utlysta medlen för att skriva en 

ansökan om forskarskola till Vetenskapsrådet. Enligt beräkningar från vår ekonom Liselott Engström 

är månadskostnaden med sociala avgifter och institutionens OH (s.k. I-gem) totalt: 86 411 kronor. Vi 

söker i och med detta äskande den summan. 



 

Beslut 

Föreståndarens beslutsmöte (FBM) 

Lärarhögskolans 

 

FS 1.6.1-540-19 
 

2019-03-11 

Sid 1 (1)  

 

 Institution/enhet eller motsvarande 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Ärende p: 29 

Ärende: Överenskommelse mellan TUV och Lärarhögskolan om kursgivning inom FU för 

doktorandkull som antogs hösten 2018 

Föredragande: Carina Rönnqvist 

Bakgrund:   

Inför antagningen av nya doktorander ht 2018 tog FU och TUV tagit fram en överenskommelse om 

kursansvar för de obligatoriska kurserna Introduktion till utbildningsvetenskap, 7,5 hp samt 

Teorier i utbildningsvetenskap, 7,5 hp. De båda parternas respektive ansvar redovisas i själva 

överenskommelsen. Överenskommelsen har undertecknats av Gunnar Schedin, prefekt vid TUV 

och Maria Löfgren, Lärarhögskolans föreståndare. 

Beslut:  

Föreståndaren beslutar att institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap ska ha kursansvar för 

de obligatoriska kurserna Introduktion till utbildningsvetenskap, 7,5 hp samt Teorier i 

utbildningsvetenskap, 7,5 hp inom FU för de doktorander som antogs höstterminen 2018. 

Bilagor:  

Bilaga 29B: Överenskommelse 

 

Utbetalning: Fördelas ut från 600041110 

 

 

 

 

 

 

Expedieras (190311): Gunnar Schedin, Liselott Engström, Ewa Rolfsman, Linda Rönnberg, 

Maria Rönnlund, Registrator 

Kopia för kännedom till: Boa Drammeh, Eva Alenius, Carina Rönnqvist, Anna Nordström 



Bilaga p 29B



Bilaga p 29B



Bilaga p 29B



 

Beslut 

Lärarhögskolan/Föreståndarens beslutsmöte 

 

Dnr 211-1784-13 

 

2019-03-25 

Sid 1 (1)  

 

 Lärarhögskolans kansli 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Ärende p: 30 
 

Ärende: Omdisponering av medel inom forsknings- och kompetenssatsningen 2009-16, Läs- och 

skrivforskning 

 

Föredragande: Anna Nordström 

 

Bakgrund: Forskningsledaren inom forskningsområdet Läs- och skrivforskning begärde 2015-

03-10 om förlängd dispositionstid av medel inom satsningen på grund av svårigheter med 

rekrytering av en biträdande lektor. Begäran beviljades, se bilaga 1, och dispositionstiden för 900 

tkr av satsningens totalt 12 780 tkr, förlängdes till och med 2019-12-31. 

 

En ny begäran om omdisponering inkom till Lärarhögskolan 2019-03-06, se bilaga 2, där 

forskningsledaren för området anhåller om att få disponera kvarvarande medel avsatta för den 

ursprungliga lektorn, Kristina Persson, till att istället bemanna en nydisputerad vikarierande 

lektor, Per Boström. Anledningen är att Kristina Persson från och med 2019 kommer att bemannas 

på heltid som studierektor. Per Boström kan, enligt ansökan, kliva in och göra delar av forskningen 

i samarbete med Kristina Persson, vilket skulle leda till att projekten färdigställs och att Per 

Boström får värdefulla erfarenheter. 

 

Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli 

 

Beslut: Föreståndaren beslutar att de kvarvarande medlen får användas i enlighet med ansökan. 

 

Om det vid 2019 års utgång finns medel kvar inom satsningen ska dessa återbetalas till 

Lärarhögskolan i enlighet med tidigare beslut om förlängd dispositionstid. 

  

Motivering till beslut: Det finns sedan tidigare, 2015-03-10, beslut om att medel inom 

satsningen får användas till och med 2019 och enligt den nu inkomna anhållan kommer denna 

tidsram att hållas och innehållsmässigt sker det inga förändringar.    

 

Projektkonto och utbetalningssätt: Medlen är redan utbetalade till institutionen. 

 

Bilagor: Förlängd disp.tid 201503, bilaga 30 B. Anhållan omdisponering Litum, bilaga 30 B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras (190326): Eva Lindgren, Daniel Andersson, Kristina Persson, Per Boström, Carina 

Rönnqvist, Maria Löfgren, Anna Nordström, Boa Drammeh, Registrator 

 



Bilaga 30 B



Daniel Andersson, prefekt  Bilaga 30 C 

Eva Lindgren, professor  2019-03-06 

Institutionen för språkstudier  1(1) 

Umeå universitet 

 

 

 

Rektor för Lärarhögskolan 

Umeå universitet 

 

Omdisponering av medel för Läs- och skrivforskning med utbild-
ningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet (forsknings-
satsning LITUM 2009-2016) 
 

Bakgrund 

Inom ramen för Lärarhögskolans första satsning på LITUM anställdes Kristina Persson som uni-

versitetslektor vid institutionen för språkstudier 2015-07-01 med 60 % forskning i tjänsten i 4 

år. Hon har sedan dess aktivt arbetat med både undervisning och forskning inom LITUMs om-

råde. Fram t o m 2017-12-31 har hon bemannats med forskning på 60 % enligt villkoren. Från 

och med årsskiftet 2018 har hon haft olika uppdrag och forskningsdelen har därför inte kunnat 

bemannas fullt ut (50 % vt 18 och 10 % ht 18). Från och med 2019 bemannas hon på heltid som 

studierektor. Vi har dock en nydisputerad vikarierande lektor som heter Per Boström och som 

skulle kunna kliva in och göra delar av forskningen i samarbete med Kristina. Detta skulle göra 

att Kristinas projekt kan färdigställas och publiceras och samtidigt ge Per värdefulla erfaren-

heter och meriter som nydisputerad forskare i LITUM. Den forskningstid som återstår motsva-

rar omfattningen 55 % under ett helt år. 

Vi anhåller om att få disponera Kristina Perssons återstående tid inom forskningssatsningen 

(motsvarar 55% under ett helt år) för att bemanna Per Boström under 2019.  

Förslaget har beretts i samråd med Kristina Persson och Per Boström. 

 

Dag som ovan 

 

 

Eva Lindgren    Daniel Andersson 

Forskningsledare   Prefekt 

 



 

Beslut 

Föreståndarens beslutsmöte (FBM) 

Lärarhögskolan 

FS 1.3.2-613-19 

 

2019-03-25 

Sid 1 (1)  
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Ärende p: 31 
 

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

Föredragande: Elisabeth Wallmark 

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

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

Beslut: Ersättningen för Institutionen för kostvetenskaps arbete med bedömning av en 
student under vårterminen 2019 motsvarar totalt 30 timmar enligt universitets intern-
debiteringstaxa för universitetslektorer.  

Bilagor: Avtal mellan Lärarhögskolan och Institutionen för kostvetenskap (Hedda 
Landfors) angående resursstöd bedömning VAL-student. 
 

Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras 
 
Projektkonto: 6000 11 236 
 
Utbetalningssätt: Medlen utbetalas till institutionen när kontraktet skrivits under och 
är Lärarhögskolans kansli tillhanda. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Expedieras (190326): 

Eva Alenius, Lärarhögskolans kansli 

Anna Nordström, Lärarhögskolans kansli 

Elisabeth Wallmark, Lärarhögskolans kansli 

Annica Nylander, studierektor, Institutionen för kostvetenskap 

Hedda Landfors, Institutionen för kostvetenskap 

Ekonomiadministratör, Institutionen för kostvetenskap 

Registrator 
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FS 1.3.2-613-19 
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Avtal mellan Lärarhögskolan och Institutionen för kostveten-
skap angående Hedda Landfors uppdrag i VAL-projektet 
under vt 2019  
 
Uppdraget gäller bedömning av studerande som genomför valideringskursen Ämnesdidaktik med 

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

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

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

taxa för adjunkter/lektorer. 

  

I uppdraget ingår att besöka studenterna i sin undervisningspraktik, bedöma examinations-

uppgifter samt dokumentera resultatet. 

 

Ersättningen för Hedda Landfors för VAL-studenten Jessica Larsson motsvarar 30 timmar enligt 

universitets interndebiteringstaxa för adjunkter.   

 

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

samband med beställning av resa. 

 

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

skolans kansli tillhanda. 

 

 

 

Detta avtal är upprättat i två exemplar där vardera parten tagit var sitt. 

 

 

För Lärarhögskolan För Institutionen för kostvetenskap 

 

 

 

Kanslichef Boa Drammeh 

 

 

Prefekt Maria Waling 

 

Umeå 2019-03-25 

 

 

Umeå 2019-03-__ 

 

 

 

 

 

Kopia av avtal expedieras till: 

Annica Nylander, studierektor, Institutionen för kostvetenskap 

Hedda Landfors, Institutionen för kostvetenskap 

Ekonomiadministratör, Institutionen för kostvetenskap 

Eva Alenius, Lärarhögskolan 



BESLUT 
Lärarhögskolan 
Föreståndarens beslutsmöte 
FS 3.1.3-614-19 
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Sid 1 (1)  

   

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Ärende p: 32 

Ärende: Pilotprojekt om skrivande inom ämneslärarprogrammet 

 

Föredragande 

Anna Rådström 

Bakgrund och motivering 
I Lärarhögskolans budget för 2019 (Fs.1.3.2-1953-18) har det avsatts 100 000 kronor för ett 
pilotprojekt med syfte att stärka och utveckla studenters skrivande inom ämneslärarprogrammet, 
med särskilt fokus på insatser under studenternas första termin, dvs utbildningsvetenskaplig 
kärna 1. Projektet består av en planerad del som genomförs i samarbete med universitetets 
Studieverkstad inom programmets första kurs Ämneslärare som profession (UVK). Det fortsätter 
sedan genom en progression avseende olika former av skrivande under den första terminen och 
senare i programutbildningen. 
 

Beredning 

Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli. 

Beslut 

Lärarhögskolans föreståndare beslutar  

 att ge Pedagogiska institutionen i uppdrag att ansvara för ovan beskrivna pilotprojekt om 
skrivande inom ämneslärarprogrammet.  

 att arbetet sker i samråd med universitetets Studieverkstad och ämneslärarrådet. 

 att uppdraget delredovisas i en skriftlig rapport (1 A4) till Lärarhögskolan senast 190927. 

 att uppdraget slutredovisas i en skriftlig rapport (2 A4) till Lärarhögskolan senast 191129  

 

Projektkonto och utbetalningssätt 

Pedagogiska institutionen internfakturerar Lärarhögskolan efter godkänd slutredovisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras (190326) 

Prefekten vid Pedagogiska institutionen 

Ordförande för programrådet för ämneslärarprogrammet 

Överbibliotekarie Mikael Sjögren 

Monica Diehl, Pedagogiska institutionen 

Anna Rådström 

Anna Nordström 

Registrator 

 



 

Beslut 

Beslutsmöte 

Lärarhögskolan 

FS 3.1.4-322-19 
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Ärende p: 33 
 

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. 
Felskrivning kring omtentamen har upptäckts samt åtgärdats efter dialog med berörd 
institution. 
  

Bilagor: Kursplaner samt ifyllda blanketter till kursplanerna med följande kurskoder: 
6KS000, 6KS001, 6KS003, 6KS002, 6TX033, 6TX034, 6ES107, 6MU058, 6MU059, 
6MU060, 6MU065, 6MN050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: Studierektorer och studieadministratörer vid följande institutioner: 

Inst. för estetiska ämnen i lärarutbildningen, Inst. för 
naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Ingela Jonasson, 
Joakim Bergbom, Agnetha Simm. 



6KS000 Kulturslöjd - tradition, hantverk och nytänkande 7.5 hp 

6KS000 The Culture of Sloyd- tradition, crafts and innovation 7.5 credits 
 

 

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska 
Betygsskala* Tregradig skala 

Utbildningsområde* 100% Information saknas  
Utbildningsform* Högskoleutbildning, 2007 års 

studieordning 
Utbildningsnivå* Grundnivå 

Studienivå (sökandewebben)* Grundnivå, för nybörjare 
SCB-ämnesrubrik* Utbildningsvetenskap praktisk-

estetis... 
Huvudområden och successiv fördjupning Estetiska ämnen: Grundnivå, har 

endast gymnasiala 
förkunskapskrav (G1N)  

Inrättad* 
 

Inrättad av* 
 

Reviderad* 
 

Reviderad av* 
 

Kursplan giltig från* 2019, vecka 5  
Ansvarig enhet* Institutionen för estetiska 

ämnen i lärarutbildningen 
Medverkande enheter 

 

Kursens koppling till 
program 

 

Behörighet * 

Grundläggande behörighet 

Noteringar 

Text saknas 

Mål 

Efter godkänd kurs ska den studerande: 
  
Kunskap och förståelse 

• ha utvecklat kunskap om grundläggande slöjdtekniker 
• visa förståelse för hur slöjdande lägger grund till behövlig finmotorik  

 Färdighet och förmåga 

• ha utvecklat praktiska färdigheter och det egna konstnärliga uttrycket inom slöjd 

Kommenterad [MO1]: Revidera enl kommentarer nedan, 
därefter är kursplanen godkänd av LH och klar att hanteras 
vidare enligt den hanteringsordning som gäller vid 
institutionen/fakulteten. 
 

Borttaget: nytänk

Formaterad tabell

Kommenterad [MO2]: Ges kursen under 4 veckor på heltid? 

Borttaget: avslutad 

Borttaget: vissa 

Kommenterad [MO3]: nödvändig? 

Borttaget: sina 

Borttaget: området 
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• kunna tillämpa och utveckla grundläggande hantverksskicklighet i eget gestaltande 
arbete 

• att i slöjdtekniker planera och genomföra ett eget gestaltande projekt 
• kunna redovisa resultatet i ett gestaltande och skriftligt arbete  

 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• vara medveten om, och kunna diskutera några olika gestaltningsmetoder utifrån de 
teorier som presenterats under kursen 

• reflektera över gjorda val samt didaktiska aspekter och deras betydelse för 
slöjdhantverkets resultat. 

Innehåll 

 
Den här kursen riktar sig till dig som  vill fördjupa dina kunskaper inom slöjdområdet och är 
verksam inom kultur-/musikskola eller grundskola.  
 
Kursen innehåller laborativt arbete med olika slöjdtekniker och ger möjligheter till 
undersökningar av konstnärliga uttryck inom slöjdområdet. Kursen innehåller arbete i både 
hårda och mjuka material såsom täljning och tovning, finmotorisk träning, kreativa övningar. 
Kursen innehåller även didaktiska inslag om barns utveckling och lärande i och genom slöjd. 
Kursen kan läsas som del av Kulturskoleklivet. 

Undervisning 

Undervisningen består av träffar och självstudier. Träff 1 innehåller föreläsningar, 
workshops och gestaltande laborationer (utomhus i vissa fall). Studierna omfattar sedan ett 
individuellt gestaltande projektarbete. Projektet presenteras det gestaltande arbetet och en 
skriftligt inlämning vid träff 2. 

Examination 

Examination sker genom gestaltande genom uppvisade färdigheter och förmågor men även 
genom skriftliga och muntliga? delar vid presentation av det egna projektarbetet. Är det inte 
fråga om en examinationsuppgift som redovisas gestaltande, muntligt och skriftligt? 
Förtydliga! 
 
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall 
minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov 
eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov 
kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall 
stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt 
resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts 
i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för 
att bestämma betyg. 
 
Tillgodoräknande 
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. 

Kommenterad [MO4]: att i en vald slöjdteknik? 

Kommenterad [MO5]: Vad menas med detta? Förtydliga. 

Borttaget: Slöjdande är och har alltid varit en viktig del i 
människans kulturutövande. Slöjd innebär manuellt och 
intellektuellt arbete i förening som utvecklar hela människan.

Formaterat: Genomstruken

Kommenterad [MO6]: Den här typen av formulering hör 
snarare hemma i en informationstext än en kursplanetext. 
Formulera om. Här talas det om fördjupning och verksamhet 
inom kultur/musikskola eller grundskola. Observera att det 
angetts att det är grundläggande behörighet som gäller  

Formaterat: Genomstruken

Borttaget: I kursen kan du utveckla ditt 

Borttaget: samt arbeta laborativt med olika slöjdtekniker. 

Borttaget: ex 

Borttaget: samt 

Kommenterad [MO7]: Hur många och hur långa träffar? 
Ligger de under veckoslut? Är de obligatoriska, dvs är de 
examinerande? 

Borttaget: visuellt 

Borttaget: främst visuellt 

Borttaget: vissa 

Kommenterad [MO8]: Kursen har en tregradig betygsskala. 
Vad krävs för att hel kurs ska få betyget Väl godkänd? 

Borttaget: prefekten för Estetiska institutionen 

Kommenterad [MO9]: Följande tillägg måste enl Umu:s 
regler göras under examination: 
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. 
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Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare 
genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, 
se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/ 

Föreskrifter vid övergångar 

Text saknas 

Övriga föreskrifter 

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

Kurslitteratur 

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

Kommenterad [MO10]: Flytta upp så att detta läggs under 
examination 
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6KS001 Folkmusikdidaktik A? 7.5 hp 

6KS001 Folk music didactics 7.5 credits 
 

 

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska 
Betygsskala* Tregradig skala 

Utbildningsområde* 100% Information saknas  
Utbildningsform* Högskoleutbildning, 2007 års studieordning 
Utbildningsnivå* Grundnivå 

Studienivå (sökandewebben)* Grundnivå, för nybörjare 
SCB-ämnesrubrik* Musik 

Huvudområden och successiv 
fördjupning 

Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala 
förkunskapskrav (G1N)  

Inrättad* 
 

Inrättad av* 
 

Reviderad* 
 

Reviderad av* 
 

Kursplan giltig från* 2019, vecka 6  
Ansvarig enhet* Institutionen för estetiska ämnen i 

lärarutbildningen 
Medverkande enheter 

 

Kursens koppling till program 
 

Behörighet * 

Grundläggande behörighet? 

Noteringar 

Text saknas 

Mål 

Efter godkänd kurs ska studenten 
 
Kunskap och förståelse  

•  visa grundläggande kännedom om olika konstnärliga uttryck inom svensk folkmusik 
• ha utvecklat kunskap om didaktiska strategier kopplade till utlärning av svensk 

folkmusik  

Färdighet och förmåga  

• uppvisa förmåga att planera och genomföra undervisning av svensk folkmusik 
• visa färdighet att på ett grundläggande sätt arrangera svensk folkmusik 
• kunna redovisa resultatet i ett gestaltande och skriftligt arbete  

Kommenterad [MO1]: Revidera enl kommentarer nedan, 
därefter är kursplanen godkänd av LH och klar att hanteras 
vidare enligt den hanteringsordning som gäller vid 
institutionen/fakulteten. 

Kommenterad [MO2]: Varför har kursen ett A i titeln? Tag 
bort om det inte är så att fortsättningskurs ges. Använd i så 
fall siffra istället för bokstav. 

Kommenterad [MO3]: Ges kursen under 4 veckor på heltid? 

Kommenterad [MO4]: Räcker det med endast 
grundläggande behörighet? Eller krävs det t.ex. kunskap i 
något instrument? 

Borttaget: avslutad 

Borttaget: att tillämpa 

Formaterat: Teckenfärg: Röd

Kommenterad [MO5]: Denna ändring därför att det är ett 
kunskaps- och förståelsemål 
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Värderingsförmåga och förhållningssätt  

• utifrån ett musikteoretiskt perspektiv kunna diskutera och värdera de konstnärliga 
uttryck som kännetecknar olika former av svensk folkmusik 

• utifrån didaktiska överväganden kunna genomföra undervisning av svensk folkmusik 

Innehåll 

Kursen behandlar lärostrategier i relation till traditionell och samtida svensk folkmusik. 
Kursen innehåller såväl individuella som gruppbaserade moment, där olika svenska 
traditioner och låttyper behandlas, samt även diverse arrangeringstekniker för både små och 
stora besättningar. 

Undervisning 

Undervisningen består av två träffar och självstudier. Träff 1 innehåller föreläsningar och 
workshops. Studierna omfattar sedan ett individuellt projektarbete med närbaserad 
handledning. Projektet presenteras gestaltande och skriftligt vid träff 2. 

Examination 

Examination sker genom uppvisade färdigheter och förmågor men även genom skriftliga och 
muntliga delar vid presentation av det egna projektarbetet. 
  
För betyget Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, 
teoretisk, estetisk och pedagogisk medvetenhet genom att problematisera, analysera och 
reflektera kring sambandet mellan kursens olika delar genom väl underbyggda resonemang. 
Ökad vikt läggs också vid initiativtagande, ansvarstagande, självständigt tänkande samt 
kritisk granskning. 
  
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall 
minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov 
eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov 
kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall 
stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt 
resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts 
i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för 
att bestämma betyg. 
  
Tillgodoräknande 
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. 
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare 
genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se 
http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/ 

Föreskrifter vid övergångar 

Text saknas 

Borttaget: Detta är en kurs för dig som vill förkovra dig i 
olika 

Borttaget: sammanhörande med 

Kommenterad [MO6]: Relationen mellan 
innehållsbeskrivning och FSR är lite oklar oklar.  

Kommenterad [MO7]: Förlagda till veckoslut? Hur långa är 
de Är obligatoriska, dvs är de examinerande? 

Kommenterad [MO8]: Hur lång är träffen? 

Borttaget: under 

Borttaget: nätburen 

Formaterat: Genomstruken

Kommenterad [MO9]: Eller sker den via läroplattform? 

Borttaget: visuellt 

Kommenterad [MO10]: Ange när denna träff äger rum. I 
slutet av kursen? 

Kommenterad [MO11]: I vad? Och uppvisade på vilket sätt 
och i vilket sammanhang? Under träffarna? 

Borttaget: vissa 

Kommenterad [MO12]: Skrivning om hur examinationen går 
till behöver förtydligas. 

Kommenterad [MO13]: Kursen har en tregradig betygsskala. 
Vad krävs för att hel kurs ska få betyget Väl godkänd? 

Borttaget: prefekten för Estetiska institutionen 

Kommenterad [MO14]: Följande tillägg måste enl Umu:s 
regler göras under examination: 
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.  
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Övriga föreskrifter 

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

Kurslitteratur 

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

Kommenterad [MO15]: Flytta upp så att detta läggs under 
examination 
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Bilaga till ”Hanteringsordning för kursplaner och kurstillfällen vid 
institutioner med utbildningsuppdrag inom Lärarhögskolans program 
eller fristående kursutbud” 
Denna mall ska bifogas kursplan vid inrättande av ny kurs och vid revidering av kurs 
 
Under rubriken ”Motiv” punkt 1-5: 

1) Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras, 
2) Ange om kursen ersätter annan kurs, 
3) Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras, 
4) Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i 

utbildningen, 
5) Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de lärandemål (FSR) som finns 

upprättade, 

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

 

Kurskod Kursbenämning Motiv 
Fr o m 
termin 

N 
/ 
R 

6KS003 
 

Digitala verktyg 
och 
musikproduktion 

1. Kurs inom kulturskoleklivet H19 N 
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KURSPLAN: 

Digitala verktyg och musikproduktion 1, 7,5 hp 
Engelskt namn: Digitalt tools and music production 1, 7,5hp 
Denna kursplan gäller: 
Kurskod: 6KS003 
Utbildningsnivå: Grundnivå 
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G 
Godkänd, U Underkänd 
 
Innehåll 
Kursen fördjupar dina kunskaper i digitala verktyg, inspelningsteknik och 
musikproduktion och hur detta didaktiskt kan tillämpas i den egna undervisningen. I 
kursen belyses och analyseras olika digitala verktyg samt specifika metoder för att 
även konstnärligt tillämpa dessa i den egna verksamheten. Kursen ges som en del i  
kulturskoleklivet. 
 
Ämneskunskaper 
Grundläggande konstnärlig och didaktisk kunskap i användning av digitala 
verktyg 
Grundläggande konstnärlig och didaktisk kunskap i musikproduktion 
Grundläggande konstnärlig och didaktisk kunskap i inspelningsteknik 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänd kurs skall studenten uppvisa: 
 
Kunskap och förståelse 

- kunskap om olika sorters digitala verktyg 
- kunskap om verktyg och tillvägagångssätt vid musikproduktion 
- kunskap om grundläggande inspelningsteknik 
- kunskap om analysverktyg för arbete med digitala verktyg 
- kunskap om analysverktyg för musikproduktionsarbete 
- kunskap om olika didaktiska tillämpningar vid musikproduktion och 

inspelning 
- förståelse för olika sätt att tillämpa digitala verktyg i den egna undervisningen 

 
Färdighet och förmåga: 

- färdighet i att utforska och använda olika sorters digitala verktyg 
- färdighet i grundläggande musikproduktion 
- färdighet i grundläggande inspelningsteknik 
- färdighet i att analysera tillämpningar av olika digitala verktyg 
- färdighet i musikproduktionsanalys 
- förmåga att använda olika digitala verktyg i den egna verksamheten 
- förmåga att använda musikproduktionsaspekter i den egna verksamheten 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
- förmåga att reflektera över konstnärliga och didaktiska aspekter vid 

tillämpning av olika digitala verktyg 

Kommenterad [MO1]: Se kommentarer nedan och 
revidera, därefter är kursplanen godkänd och klar att 
hanteras vidare enligt den hanteringsordning som gäller 
vid institutionen/fakulteten. 
Anna Rådström 190301 

Kommenterad [MO2]: Består kursen av ett enda 
moment? 

Formaterat: Färgöverstrykning

Kommenterad [MO3]:  Grundläggande behörighet plus 
behörighetsprov men fördjupning i relation till vad? 
Under rubriken ämneskunskaper anges genomgående 
grundläggande. Se också FSR, de anger inte 
fördjupning. 

Borttaget: Kunskap 

Borttaget: Kunskap 

Borttaget: Kunskap 

Borttaget: Kunskap 

Borttaget: kunskap 

Borttaget: Färdighet 

Borttaget: Färdighet 

Borttaget: Färdighet 

Borttaget: Färdighet 

Borttaget: Färdighet 

Borttaget: Förmåga 

Borttaget: Förmåga 

Kommenterad [MO4]: FSR under denna rubrik måste 
förtydligas så att det framgår att det rör sig om förmåga 
att värdera och förhålla sig till något. 
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- förmåga att reflektera över konstnärliga och didaktiska aspekter vid 
inspelningsteknik och musikproduktion 

- förmåga att reflektera över konstnärliga och didaktiska aspekter kring 
tillämpning av olika digitala verktyg inom inspelningsteknik och 
musikproduktion 

-  
Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet samt godkänt behörighetsprov 
 
Undervisningens upplägg 
Kursen bygger på föreläsningar och workshops på campus, individuella övningar med 
koppling till digitala verktyg och musikproduktion, kommunikation sker via digital 
plattform samt genom litteraturstudier. 
 
Examination 
Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående 
föreskrifter. Bedömning av den studerande sker kontinuerligt under kursen gång. 
Examinationen grundas på individuella uppgifter och redovisningar. För att bli 
godkänd på kursen krävs att studenten kan såväl redogöra för som uppvisa olika sätt 
att applicera digitala verktyg inom den egna verksamheten samt ha kännedom om 
verktyg för att producera musik. För betyget väl godkänd läggs i bedömningen 
särskild vikt vid den studerandes konstnärliga samt pedagogiska förmåga att på ett 
fördjupat sätt omsätta olika digitala och produktionstekniska verktyg. Vid  
betygsättning används något av betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd. 
 
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom 
skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I 
de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt 
gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. 
Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det 
missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov 
får ej genomgå förnyat prov. 
 
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 
faktultetsnämnden. 
 
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: 

Kommenterad [MO5]: Innehåller undervisningen 
obligatoriska inslag? Se rödmarkering nedan. 

Kommenterad [MO6]: Rör det sig om en enda 
examination? Här måste framgå vad examinationen 
består av. Den bygger på individuella uppgifter och 
redovisningar. Vad består dessa av? Redovisning av 
musikproduktion? Didaktiska uppgifter? Är de 
muntliga, skriftliga eller genomförs de på annat sätt?  

Kommenterad [MO7]: Enligt Umu:s regler för 
kursplaner och kurslitteratur på grund- och avancerad 
nivå skrivs inte bedömningskriterier (betygskriterier) in 
i kursplanen, utan ska meddelas studenterna på annat 
sätt. 
 
Rör det sig om en examination med flera uppgifter? Om 
inte, hur sker sammanvägningen när betyg på hela 
kursen sätts?  

Formaterat: Färgöverstrykning
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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. 
 
Övriga föreskrifter 
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras 
studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt 
föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på 
under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller 
kursen slutat erbjudas. 
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Bilaga till ”Hanteringsordning för kursplaner och kurstillfällen vid 
institutioner med utbildningsuppdrag inom Lärarhögskolans program 
eller fristående kursutbud” 
Denna mall ska bifogas kursplan vid inrättande av ny kurs och vid revidering av kurs 
 
Under rubriken ”Motiv” punkt 1-5: 

1) Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras, 
2) Ange om kursen ersätter annan kurs, 
3) Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras, 
4) Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i 

utbildningen, 
5) Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de lärandemål (FSR) som finns 

upprättade, 

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

 

Kurskod Kursbenämning Motiv 
Fr o m 
termin 

N 
/ 
R 

6KS002 
 

Kulturskolans 
didaktik – 
estetik, bildning 
och digitala 
verktyg 

1. Kursen är det första blocket inom 
kulturskolesatsningen. 

H19 N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Bilaga p 33



6KS002 Kulturskolans didaktik – Estetik, Bildning och 
Digitala verktyg 
6KS002 Education in Municipal School of Art - esthetic, education and digital tools. 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet samt godkänt behörighetsprov med vald inriktning inom 
området Estetiska ämnen i kulturskolan. 

Innehåll 
Denna kurs vänder sig till dig som arbetar inom kulturskolan eller innehar en 
konstnärlig kandidatexamen. Kursen ger en såväl bred som ämnesspecifik 
pedagogisk och vetenskaplig grund för yrkesverksamhet inom kulturskolan. I kursen 
behandlas även kulturskolans förutsättningar att möjliggöra personlig förkovran, 
bildning, genom studier i estetik och estetiska läroprocesser. Digitaliseringen är idag 
en integrerad del av det traditionella konstnärskapet och ett verktyg för sökande av 
nya vägar och möjligheter till estetiska uttryck. Därför kommer detta att studeras och 
relateras till den egna pedagogiska praktiken. Studier kommer även bedrivas kring de 
dynamiska och mångfacetterade kulturer som ungdomar lever i och påverkas av. 
Kursen ges som en del i kulturskoleklivet. 

Moment 1 – Bildning, estetik och estetiska lärprocesser 7,5 hp 
I detta moment undersöks bildningsbegreppets olika dimensioner i relation till de 
estetiska ämnena med sina respektive uttrycksmedel och som möjliggörare av insikt 
och personlig förkovran. Särskild vikt läggs därför vid estetik och estetiska 
lärprocesser där pedagogiska och konstnärliga förtjänster genom samverkansformer 
mellan konstnärliga disciplinerna undersöks. I momentet ingår även 
undervisning/praktik vid kulturskola där momentets teoretiska innehåll integreras 
och tillämpas. 

Moment 2 – Ungdomskultur och digitala verktyg 7,5 hp 
I detta moment undersöks, diskuteras och problematiseras olika uttryck från olika 
ungdomskulturer i förhållande till begreppen bildning och estetik . Digitaliseringen 
är sedan ett par decennier en fullt ut integrerad del av de estetiska ämnena. Därför är 
nyttjandet av digitala verktyg i många avseenden även ett behjälpligt och kraftfullt 
komplement till den traditionella läropraktiken. I detta moment ges därför 
grundläggande kunskaper i digitala verktyg avsedda för det estetiska lärandet. I 
momentet ingår även undervisning/praktik vid kulturskola där momentets teoretiska 
innehåll integreras och tillämpas  

Kommenterad [MO1]: Se kommentarer nedan och 
revidera, därefter är kursplanen godkänd och klar att 
hanteras vidare enligt den hanteringsordning som gäller 
vid institutionen/fakulteten. 
Anna Rådström 190305 

Kommenterad [MO2]: De språkliga ändringarna görs 
med tanke på att det är en studieplan. 
Formaterat: Genomstruken

Kommenterad [MO3]: OBS! Se behörighetskrav.  
Formaterat: Genomstruken

Borttaget: syftar till att ge dig som student
Borttaget: som kommer vara behjälplig i din

Borttaget: kommer 
Borttaget: som möjliggörare för 

Borttaget: att behandlas, inte minst 
Borttaget: idag 

Borttaget: naturligt 
Borttaget: , samt även som autonomt

Kommenterad [MO4]: Förslag på skrivning. 

Borttaget: kommer 
Borttaget: att läggas 
Formaterat: Inte Färgöverstrykning

Borttaget: de 

Kommenterad [MO5]: Den här mening förstår jag inte 
riktig. Hur relaterar den till den föregående och är 
”förtjänster rätt ord att använda. 

Borttaget: du förväntas 

Borttaget:  tillämpa momentets teoretiska innehåll

Borttaget: kommer olika uttryck från olika 
ungdomskulturer att undersökas, diskuteras och 
problematiseras i förhållande till begreppen bildning 
och estetik

Borttaget: kommer 

Borttaget: ges 

Borttaget: du förväntas
Borttaget: momentets teoretiska innehåll.
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Moment 1 – Bildning, estetik och estetiska lärprocesser 7,5 hp 
För godkänd ska ska studenten kunna: 

Kunskap och förståelse 
- visa grundläggande kunskap och förståelse för bildning och estetik som 

begrepp och koncept samt för hur estetiska lärprocesser kan användas i 
ämnesövergripande undervisning. 

Färdighet och förmåga 
- visa förmåga att kunna tillämpa estetiska överväganden i sin egen pedagogiska 

och konstnärliga verksamhet. 
- visa förmåga att kunna tillämpa estetiska lärprocesser i sin egen verksamhet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
- visa förmåga att värdera och problematisera estetiska uttryck. 
- visa förmåga att utifrån estetiska överväganden värdera och vidareutveckla 

den egna pedagogiska verksamheten. 
- visa förmåga att utifrån bildningskonceptet värdera och tillämpa tillämpligt 

undervisningsstoff. 

Moment 2 – Ungdomskultur och digitala verktyg 7,5 hp 
För godkäd kurs ska studenten kunna: 
 
Kunskap och förståelse 

- visa grundläggande grundläggande kunskaper om digitala verktyg och  
ungdomskulturens skiftande uttryck. 

Färdighet och förmåga 
- visa färdighet och förmåga att tillämpa digitala verktyg i den egna 

undervisningen. 
- visa färdighet och förmåga att förstå och möta elevers respektive kulturella 

uttryck. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
- visa förmåga att värdera och förhålla sig till digitala verktyg i den egna 

yrkesverksamheten. 
- visa förmåga att värdera och förhålla sig till olika uttryck av ungdomskultur i 

den egna yrkesverksamheten. 

Borttaget: t

Borttaget: delmoment 

Kommenterad [MO6]: Föreslår att detta FSR delas upp i 
två FSR 

Borttaget: godkänt 

Borttaget: delmoment 

Kommenterad [MO7]: Föreslår att detta FSR delas upp i 
två FSR 
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Undervisningens upplägg 
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, workshops, individuellt 
arbete samt via digital lärplattform. I kursen tillämpas problemorienterat arbetssätt. 
Utvärdering genomförs kontinuerligt under kursens gång och efter slutförd kurs. 
Obligatorisk närvaro vid sammankomsterna. Tillgång till internet krävs då 
inlämnande av arbetsuppgifter, diskussioner och kommentarer är obligatoriska 
moment och sker via en webbplattform. 
 
I kursen integreras teoretiska och vetenskapliga begrepp i den praktiska och 
konstnärliga verksamheten med inriktning mot kulturskolans läropraktik(er).  

Examination 
Examination sker dels enskilt, dels i grupp i såväl praktiska som teoretiska 
delmoment. Redovisningsformen kan vara såväl gestaltande som skriftlig, beroende 
på momentets karaktär. 
  
Vid betygsättning används något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd 
i både delmoment och helkurs. 
 
För betyget Väl Godkänd, VG, läggs vikt vid att den studerande visar en hög grad av 
praktisk, teoretisk, estetisk och didaktisk medvetenhet genom att problematisera, 
analysera och reflektera kring sambandet mellan kursens olika delar med väl 
underbyggda resonemang. Ökad vikt läggs också vid initiativtagande, 
ansvarstagande, självständigt tänkande samt kritisk granskning. 
 
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska 
omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie 
provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall 
minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. 
uppsamlingsprov. 
 
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt 
gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. 
Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det 
missade obligatoriska momentet. 
Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos prefekten vid 
institutionen för estetiska ämnen begära att annan examinator utses för att 
bestämma betyg. 
 

Formaterat: Genomstruken

Kommenterad [MO8]: Detta ska inte stå i en kursplan 
men utvärdering ska alltid göras. 

Kommenterad [MO9]: Räknas föreläsningarna som en 
obligatorisk sammankomst? Precisera. 

Kommenterad [MO10]: Examination måste preciseras. 
T.ex: muntlig examination, skriftlig, gestaltande?  
Seminarium? Hemtentamen? Salstentamen? Ser den 
likadan ut för båda momenten?  

Kommenterad [MO11]: Ange hur sammanvägningen av 
betyg på moduler (moment) görs när betyg på hela 
kursen sätts. 

Kommenterad [MO12]: Enl. Umu.s regler för kursplaner 
skrivs inte betygskriterier inte in i planen. De ska 
meddelas till studenten på annat sätt. 
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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. 68 §§ 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. 

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

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

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

1) Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras, 
2) Ange om kursen ersätter annan kurs, 
3) Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras, 
4) Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i 

utbildningen, 
5) Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de lärandemål (FSR) som finns 

upprättade, 

Ange fr o m vilken termin kursen/revideringen ska gälla. 

Ange N för ny kurs eller R vid revidering i sista kolumnen. 

 

Kurskod Kursbenämning Motiv Fr o m 
termin 

N 
/ 
R 

6TX033 
6TX034 

Slöjd textil 2 
Slöjd textil 2 , 
fristående 

1. Revidering av kursplan för att 
anpassas efter de nya digitala 
inslagen i kursplan för slöjd 

2. 6TX018 samt 6TX024 

H19 R 
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6TX033 Slöjd textil 2 30.0 hp. 6TX034 Slöjd textil 2 30.0 hp 

6TX033 Sloyd, Textile 2 30.0 credits. 6TX034 Sloyd, Textile 2 30.0 credits 
 
Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska 

Betygsskala* Tregradig skala 
Utbildningsområde* 100% Information saknas  

Utbildningsform* Högskoleutbildning, 2007 års studieordning 
Utbildningsnivå* Grundnivå 

Studienivå (sökandewebben)* Grundnivå, ej nybörjare 
SCB-ämnesrubrik* Utbildningsvetenskap praktisk-estetis... 

Huvudområden och successiv 
fördjupning 

Estetiska ämnen: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på 
grundnivå som förkunskapskrav (G2F)  

Kursplan giltig från* 2019, vecka 36  
Ansvarig enhet* Institutionen för estetiska ämnen 

i lärarutbildningen 
Behörighet * 

Slöjd textil 1, 30 hp eller motsvarande 

Noteringar 

Text saknas 

Mål 

Moment 2a, Slöjd, kultur, estetik 12hp 
För för godkänd kurs ska den studerande: 
  
Kunskap och förståelse 

• visa kunskap om och i kursens ingående hantverk.  
• kunna söka egna uttryckssätt i slöjdens hantverk genom att problematisera, utforska 

och utveckla egna idéer. Synliggöra kultur och samhälles påverkan på slöjdens 
uttryck. 

• kunna kommunicera med ett för ämnet fackmässigt språk.   

Färdighet och förmåga 

• ha förmåga att självständigt planera, genomföra, dokumentera det egna arbetet med 
ett tematiskt arbetssätt. 

• beskriva hur egna val påverkat processen.  

 
 
 

Kommenterad [MO1]: Se kommentarer nedan och 
revidera, därefter är kursplanen godkänd och klar att 
hanteras vidare enligt den hanteringsordning som gäller vid 
institutionen/fakulteten. De två första kommentarerna gäller 
inför framtida revideringar. 
Anna Rådström 190306 

Kommenterad [MO2]: Detta behörighetskrav innebär att 
Slöjd textil 1 måste vara helt godkänd. Eftersom kurserna 
följer på varandra är detta problematiskt. Detta är ett 
påpekande inför framtida revideringar. 

Kommenterad [MO3]: Modulindelningen 
(momentindelningen) bör börja med siffran 1 i varje kurs och 
sedan anges löpande men eftersom en ändring här innebär 
en ändring av kurserna 1 och 2 så ber jag inte om ändringar. 

Borttaget: godkäntska 

Kommenterad [MO4]: Dela upp i två FSR 

Kommenterad [MO5]: Dessa två FSR återkommer under 2c. 
FSR ska inte återupprepas. Eftersom det inte anges att 
tematiskt arbetssätt förekommer i denna modul bör dessa 
FSR ändras. 
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Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• visa förmåga att utvärdera det egna arbetet och de egna ämneskunskaperna i syfte att 
aktivt bearbeta utvecklingsområden och söka ny kunskap. 

• visa hur och var ny kunskap söks samt kunna implementera detta i det egna praktiska 
och didaktiska arbetet  

Moment 2b, Slöjd och digitala verktyg, 3hp 
För godkänd kurs ska den studerande: 
 
Kunskap och förståelse 

•  visa kunskap om användande av digital teknik relaterat till slöjdämnet 

Färdighet och förmåga 

• ha förmåga att experimentera och systematiskt pröva idéer och lösningar med 
kopplingar till digital teknik 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• problematisera digitala verktyg i kombination med material. 
• visa förmåga att värdera de egna ämneskunskaperna i syfte att identifiera 

utvecklingsområden för att söka ny kunskap.   

 Moment 2c, Slöjdens uttryck, 7,5hp 
För godkänd kurs ska den studerande: 
 
Kunskap och förståelse 

• visa kunskap om och i kursens ingående hantverk. 
• kunna söka egna uttryckssätt i momentets hantverk genom att problematisera, 

utforska och utveckla egna idéer. 
• kunna kommunicera med ett för ämnet fackmässigt språk. 
• redogöra för didaktisk tillämpning av i kursen ingående hantverk.  

Färdighet och förmåga 

• ha förmåga att självständigt planera, genomföra, dokumentera det egna arbetet med 
ett tematiskt arbetssätt. 

• beskriva hur egna val påverkat processen. 
• uppvisa förståelse för hur mode och trender påverkar individer i samhället.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• visa förmåga att utvärdera det egna arbetet och de egna ämneskunskaperna i syfte att 
aktivt bearbeta utvecklingsområden och söka ny kunskap. 

• visa hur och var ny kunskap söks samt kunna implementera detta i det egna praktiska 
och didaktiska arbetet  

Borttaget: t moment

Borttaget: t moment

Kommenterad [MO6]: Detta FSR finns under 2a. Upprepa 
inte FSR 

Kommenterad [MO7]: med det tematiska arbetet? 

Kommenterad [MO8]: Upprepning. Dessa två FSR anges 
under 2a 
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 Moment 2d, Slöjd i samhällsperspektiv, 7,5 hp 
För godkänd kurs ska den studerande: 
 
Kunskap och förståelse 

• kunna breddade kunskaper och söka egna uttryckssätt i slöjdens hantverk 
• uppvisa en fördjupad orientering i praktisk och teoretisk forskning på slöjdens 

område 
• göra en vetenskaplig bearbetning av projektarbetets gestaltande innehåll 
• kunna relatera slöjdämnets praktiska innehåll till styrdokumentens mål och innehåll  

Färdighet och förmåga 

• ha förmåga att självständigt planera, genomföra, dokumentera och utvärdera ett eget 
projektarbete inom slöjdens område. 

• beskriva hur egna val påverkat processen. 
• dokumentera och utvärdera det egna arbetet med arbetsprocesser i slöjd i digital form  

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• kunna dokumentera och utvärdera den egna arbetsprocessen i slöjd, detta i relation till 
det egna lärandet under momentet. 

• kunna diskutera och problematisera slöjdämnets syfte och innehåll i skola och 
samhälle. 

• ha fördjupad kunskap om var och hur ny kunskap söks och erövras samt kunna 
implementera detta i det egna praktiska och didaktiska arbetet. 

Innehåll 

Kursens övergripande innehåll är skapande arbete i relation till slöjd, kultur , estetik, digitala 
verktyg samt projektarbete för fördjupade ämneskunskaper. Slöjdämnets arbetsprocesser 
integreras med ämnesdidaktik och utbildningsvetenskaplig forskning för att utveckla de 
studerandes förmåga att stödja varierat lärande i slöjd i kommande yrkesverksamhet. Studier 
av estetiska lärprocesser och kreativitet fördjupas och slöjdens förhållningssätt till hållbar 
utveckling behandlas. 
 
Moment 2a, Slöjd, kultur, estetik 12hp 
 I momentet fördjupas kunskaper i slöjdens hantverk och dess kvalitéer genom att de 
studerande utvecklar personligt uttryck och formkänsla med hjälp av färg, form, material och 
teknik. Detta utforskas och gestaltas i hantverksområdena vävning, textiltryck och olika 
färgningsmetoder. Vävning som kulturarv möter design samt textiltryck och formgivning 
förstärker kulturell identitet och inspirerar till nyskapande. 
  
Moment 2b, Slöjd och digitala verktyg, 3hp 
 I momentet utforskas olika möjligheter att använda sig av digital teknik inom slöjd, hantverk 
och formgivning. Digitalisering i förhållande till slöjdämnet behandlas 
 
Moment 2c, Slöjdens uttryck, 7,5hp 
 I momentet behandlas formgivning, klädsömnad och mönsterkonstruktion där färdigheter i 
design och hantverk breddas genom arbete med färg, form, material och teknik. Arbetet sker 

Borttaget: t moment

Borttaget: sina 

Kommenterad [MO9]: Kunskaper i vadå? 

Borttaget: ha förmåga att

Kommenterad [MO10]: med projektarbetet? 

Borttaget: ,

Kommenterad [MO11]: Ordval: är erövras det ord som ska 
användas? 

Kommenterad [MO12]: Hur synliggörs ”hållbar utveckling” 
i kursens FSR? 
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tematiskt och de studerande uppmuntras till att söka egna uttryckssätt. Mode och trenders 
påverkan på individen behandlas. 
  
 Moment 2d, Slöjd i samhällsperspektiv, 7,5 hp 
Momentet innehåller projektarbete med fördjupning eller breddning av eget valt 
hantverksområde. Aktuella styrdokument för grundskolan är en av utgångspunkterna. 
Studeranden planerar, genomför och utvärderar ett eget valt utvecklingsområde, i syfte att 
söka ny kunskap, där formgivning och experimentellt arbete är viktiga komponenter. I 
momentet behandlas även entreprenörskap i relation till slöjdämnet. Vetenskaplig 
bearbetning i skriftlig form ingår. 

Undervisning 

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, 
hantverksgenomgångar/laborationer, workshop, individuellt arbete, tematiska studier, 
litteraturstudier, handledning och grupparbete. Utgångspunkt skall vara ett problem- och 
processorienterat arbetssätt som ligger till grund för diskussioner, reflektioner och analyser 
samt ger beredskap för ett flexibelt arbetssätt i den kommande yrkesverksamheten. Under 
kursen arbetar de studerande praktiskt och teoretiskt, individuellt och i grupp, med 
problemorienterade temastudier där ämnets specifika uttryck lyfts fram. De studerandes egna 
val och idéer utgör grunden för genomförandet. IKT-inslag förekommer kontinuerligt. 
Dokumentation i digital form sker kontinuerligt som ett led i studenternas 
kompetensuppföljning och progression, och som syftar till uppföljning i UK2 och 3. 

Examination 

Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar, samt visuellt genom 
uppvisade färdigheter och förmågor 
Formativ bedömning sker under pågående kurs. Examination grundas på redovisningar 
enskilt eller i grupp och i form av produkter, skriftlig och digital dokumentation, skriftliga 
uppgifter och seminarier. Examination sker även visuellt genom uppvisade färdigheter och 
förmågor. Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse. Vid 
betygsättning på enskilt moment och på hel kurs används något av betygen Väl Godkänd, 
Godkänd eller Underkänd. 
 
För betyget Väl Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av 
praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet samt kan bedöma och argumentera för val 
genom att bryta ner, kombinera och sätta samman olika moment i kursinnehållet och 
didaktiskt utveckla beslut och medvetna ställningstaganden. 
 
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall 
minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov 
eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov 
kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall 
stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt 
resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts 
i prov har rätt att hos prefekten för Estetiska institutionen begära att annan examinator utses 
för att bestämma betyg. 
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om 

Kommenterad [MO13]: Finns det obligatoriska inslag? 

Kommenterad [MO14]: Hur sammanvägs resultat när betyg 
för hel kurs sätts? 

Kommenterad [MO15]: Enligt Umu.s regler för kursplaner 
anges inte betygskriterier i kursplan. De ska meddelas 
studenten på annat sätt. 
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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 
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. 
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare 
genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se 
http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/ 

Föreskrifter vid övergångar 

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

Övriga föreskrifter 

Text saknas 

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

1) Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras, 
2) Ange om kursen ersätter annan kurs, 
3) Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras, 
4) Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i 

utbildningen, 
5) Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de lärandemål (FSR) som finns 

upprättade, 

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

 

Kurskod Kursbenämning Motiv Fr o m 
termin 

N 
/ 
R 

6ES107 
 

Skapade bild 1. Revidering av befintlig kursplan  
2. Ersätter 6ES026 

H19 R 
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Kursplan	

Skapande	bild	
Creative	art		

Högskolepoäng:	30	hp	
Kurskod:	6ES107		
Ansvarig	institution:	Institutionen	för	estetiska	ämnen		
Nivå:	Grundnivå	
Huvudområden	och	successiv	fördjupning:	
Estetiska	ämnen:	Grundnivå,	kurs/er	som	inte	kan	klassificeras	
Betygsgrader:	För	denna	kurs	ges	betygen	VG	Väl	godkänd,	G	Godkänd,	U	Underkänd	

Innehåll	
Kursen	riktar	sig	till	studenter	som	vill	fördjupa	sina	kunskaper	i	bild	och	form.	Den	kan	
också	läsas	av	studenter	som	vill	bli	gymnasielärare	i	bild.	I	kursen	ges	studenten	
möjlighet	till	egen	konstnärlig	fördjupning	och	övning	i	rumslig	gestaltning,	vilket	sker	
parallellt	med	en	analys	av	den	egna	kreativa	processen.	Utöver	detta	ges	en	teoretisk	
fördjupning	inom	konstvetenskap	och	relevanta	teorier	för	ämnesområdet.			
	
Moment	1:	Platsspecifik	konst	och	dokumentation	(Site	specific	art	and	
documentation)	(6	hp)	
Platsspecifik	konst	planeras	och	genomförs	på	plats	(fysiskt)	eller	fiktivt	(digitalt),	samt	
diskuteras	ur	olika	kritiska	perspektiv.	Digital	bild	används	för	de	platsspecifika	
gestaltningarnas	dokumentation	och	presentation.		
	
Moment	2:	Rörelse	och	gestaltning	(Movement	and	artistic	representation)	(6	hp)		
Momentet	omfattar	ett	laborativt	gestaltningsarbete	baserat	på	måleri	och	rörlig	bild,	i	
form	av	digital	animering.	I	olika	övningar	utforskar	vi	rörelse	som	uttrycksform,	motiv	
och	metod.		
	
Moment	3:	Konstvetenskap	(Art	history	and	art	theory),	(6	hp)		
Momentet	erbjuder	studenten	möjlighet	till	konstvetenskaplig	fördjupning.	Detta	sker	i	
form	av	utställningsbesök,	bildanalys,	samt	egna	studier	i	valfritt	konstvetenskapligt	
område,	med	didaktisk	eller	konstvetenskaplig	inriktning.	
	
Moment	4:	Konstnärlig	fördjupning	(Artistic	project)	(6	hp)		
I	momentet	genomförs	ett	eget	projekt,	där	konst	används	som	metod	för	att	utforska	
ett	problemområde.	Projektet	innehåller	en	fullbordad	kommunikativ	process,	från	idé,	
via	genomförande,	till	dokumentation	samt	presentation	av	projektet,	t	ex	i	form	av	en	
utställning.		
	
Moment	5:	Kreativitet	och	handlingsburen	kunskap	(Creativity	and	knowing	in	
practice)	(6	hp)	
Momentet	omfattar	litteraturstudier	i	semiotik,	kunskapsteori	och	kreativitetsteori.	Med	
stöd	av	litteraturen	reflekterar	studenten	över	handlingsburen	kunskap,	analyserar	det	

Kommenterad [MO1]: Revidera	enligt	kommentarer.	
Därefter	är	planen	godkänd	och	kan	fastställas	enligt	den	
hanteringsordning	som	gäller	vid	
institutionen/fakulteten.	
	
Anna	Rådström	190307	

Kommenterad [MO2]: ange	distans	i	titeln.	

Kommenterad [MO3]: Se	behörighetskrav:	
grundläggande.	Revidera	skrivning.	Se	röda	markeringar	

Kommenterad [MO4]: Revidera	ordval	
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egna	konstnärliga	gestaltningsarbetet	som	genomförs	i	moment	4,	samt	skriver	en	
rapport.		
	
Förväntade	studieresultat	
För	godkänd	kurs	ska	den	studerande	uppvisa:	
	
Moment	1:	Platsspecifik	konst	och	dokumentation	(Site	specific	art	and	
documentation),	6	hp	
	
Kunskap	och	förståelse	

• Fördjupad	kunskap	om	rumslig	gestaltning	
	

Färdighet	och	förmåga		
• Förmåga	att	genomföra	ett	självständigt	gestaltande	arbete	samt	dokumentera	

processen	i	analog	och	digital	form	
	
Värderingsförmåga	och	förhållningssätt	

• ett	kritiskt	reflekterande	och	problematiserande	förhållningssätt	till	etiska	och	
politiska	dimensioner	av	konstnärlig	gestaltning	
	
	

Moment	2:	Rörelse	och	gestaltning	(Movement	and	artistic	representation)	(6	hp)		
	
Kunskap	och	förståelse	

• Fördjupad	förståelse	för	den	rörliga	bildens	specifika	uttryck	samt	hur	rörelse	
kan	gestaltas	visuellt	
	

Färdighet	och	förmåga		
• Färdighet	i	framställning	av	animerad	film	
• Förmåga	att	använda	måleriskt	uttryck	för	att	utforska	rörelse	som	metod	eller	

motiv	
	
Värderingsförmåga	och	förhållningssätt	

• Förmåga	att	löpande	värdera	utfallet	av	den	egna	konstnärliga	processen,	samt	
ompröva	arbetet	utifrån	de	egna	intentionerna	

	
Moment	3:	Konstvetenskap	(Art	history	and	art	theory),	(6	hp)		
Kunskap	och	förståelse	

• Fördjupad	kunskap	om	ett	konstvetenskapligt	område		
	

Färdighet	och	förmåga		
• Förmåga	att	använda	olika	konstvetenskapliga	och	bildanalytiska	begrepp	och	

metoder	för	att	tolka	konst	i	olika	sammanhang	
	
Värderingsförmåga	och	förhållningssätt	

• Förmåga	att	diskutera	och	värdera	metoder	och	begrepp	för	att	närma	sig	
konsten,	ur	ett	vetenskapligt	eller	didaktiskt	perspektiv	
	

	

Kommenterad [MO5]: Se	kommentar	om	behörighet	
ovan.	Det	är	viktigt	att	FSR	ligger	i	linje	med	dem.	
Behörighetskravet	innebär	att	studenter	utan	
förkunskaper	kan	ansöka	och	bli	antagna.	
Överlag	är	FSR	avancerade	med	tanke	på	den	behörighet	
som	gäller.	

Kommenterad [MO6]: Detta	är	ett	exempel	på	ett	
avancerat	FSR	med	tanke	på	vilken	behörighet	som	krävs	

Kommenterad [MO7]: Behörighetskravet	innebär	att	
studenter	utan	förkunskaper	i	konstvetenskap	kan	söka	
och	bli	antagna.	
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Moment	4:	Konstnärlig	fördjupning	(Artistic	project)	(6	hp)		
	
Kunskap	och	förståelse	

• Fördjupad	kunskap	om	konstnärlig	gestaltning	samt	kunskap	om	
utställningsteknik		
	

Färdighet	och	förmåga		
• Färdighet	att	genomföra	ett	självständigt	konstnärligt	projekt	och	dokumentera	

processen,	samt	förmåga	att	presentera	sitt	arbete	för	andra	
	
Värderingsförmåga	och	förhållningssätt	

• Förmåga	att	analysera	och	värdera	egna	och	andras	processer	och	produkter	
utifrån	givna	kriterier	

	
	
Moment	5:	Kreativitet	och	handlingsburen	kunskap	(Creativity	and	knowing	in	
practice)	(6	hp)	
	
Kunskap	och	förståelse	

• Kunskap	om	teoretiska	perspektiv	på	konstnärliga	och	kreativa	processer,	samt	
formen	för	rapportskrivande	
	

Färdighet	och	förmåga		
• Förmåga	att	använda	olika	teoretiska	perspektiv	för	att	reflektera	över	den	egna	

konstnärliga	processen,	samt	sammanställa	en	skriftlig	rapport	
	
Värderingsförmåga	och	förhållningssätt	

• Förmåga	att	värdera	och	bedöma	den	egna	utvecklingen	ur	ett	
kunskapsteoretiskt	perspektiv	

Behörighetskrav	

Grundläggande	behörighet	

Undervisningens	upplägg	
Kursen	omfattar	ämnesstudier	i	form	av	laborativt	gestaltande	och	problemorienterat	
arbete	inom	det	konstnärliga,	hantverksmässiga	och	bilddidaktiska	området.	
Undervisning	bedrivs	i	form	av	föreläsningar,	litteraturstudier,	seminarier	och	
workshops.	Kursarbetet	genomförs	i	grupp	och	individuellt.	
	
Examination	
Kursen	betygsätts	med	något	av	betygen	väl	godkänt	(VG),	godkänt	(G)	eller	underkänt	
(U).	För	betyget	godkänt	(G)	krävs	att	samtliga	prov/moment	bedömts	med	minst	
resultatet	godkänt	(G).	För	betyget	väl	godkänt	(VG)	krävs	resultatet	väl	godkänt	(VG)	på	
tre	av	kursens	fem	moment.	
	
Moment	1	examineras	genom	gestaltande	arbete,	muntlig	redovisning	samt	
hemtentamen.	Moment	2	examineras	genom	gestaltande	arbete	och	muntlig	
redovisning.		Moment	3	examineras	genom	hemtentamen.		Moment	4	examineras	

Kommenterad [MO8]: Finns	det	obligatoriska	inslag?	
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genom	gestaltande	arbete	och	muntlig	redovisning.		Moment	5	examineras	genom	
seminarium	och	hemtentamen.	
	
Utöver	förväntade	studieresultat	läggs	i	bedömningen	för	betyget	Väl	godkänd	särskild	
vikt	vid	studentens	förmåga	att	arbeta	självständigt	och	utforskande	där	studenten	
formulerar	och	finner	egna	lösningar	på	problem.	Därtill	bedöms	studentens	redovisade	
förmåga	till	fördjupad	analys	med	ett	reflekterande	och	distanserat	förhållningssätt.		
	
Ett	omprov	ska	erbjudas	senast	tre	månader	efter	ordinarie	provtillfälle.	Dessutom	skall	
minst	ytterligare	ett	omprov	erbjudas	inom	ett	år	från	ordinarie	provtillfälle.	I	de	fall	
prov	eller	obligatoriska	undervisningsmoment	inte	kan	upprepas	enligt	gällande	regler	
för	omprov	kan	det	istället	ersättas	med	annan	uppgift.	Omfattningen	av	innehållet	i	
sådan	uppgift	skall	stå	i	rimlig	proportion	till	det	missade	obligatoriska	momentet.	
Student	som	erhållit	godkänt	resultat	på	ett	prov	får	ej	genomgå	förnyat	prov.	
Studeranden	som	två	gånger	har	underkänts	i	prov	har	rätt	att	hos	Humanistiska	
fakultetsnämden	begära	att	annan	examinator	utses	för	att	bestämma	betyg.	
	
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.	
	
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.	
	
Tillgodoräknande	
Tillgodoräknande	prövas	av	Studentcentrum	vid	Umeå	universitet.	Studenten	kan	
ansöka	om	tillgodoräknande	av	hel	eller	del	av	kurs	baserat	på	tidigare	genomgången	
utbildning	eller	yrkesverksamhet.	För	mer	information	se:	
http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/	

Kommenterad [MO9]: Enligt	Umu.s	regler	för	
kursplaner	anges	inte	betygskriterier	i	kursplanen.	De	ska	
meddelas	studenten	på	annat	sätt.	

Kommenterad [MO10]: Denna	skrivning	måste	läggas	
till.	
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Musik 1, distans 
Music 1, distance education 
 
Högskolepoäng: 30.0 hp 
Kurskod: 6MU058 
Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen 
Datum för fastställande: xx-xx-xx 
Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd 
Giltig från: 2019-xx-xx 
Nivå: Grundnivå 
Huvudområden och successiv fördjupning: 
Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå eller mindre än två års 
sammanlagda studier som förkunskapskrav 
Betygsgrader: 
För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd , G Godkänd, U Underkänd 
 
Innehåll 
 
Moment 1, 12,5 hp  
Momentet omfattar utveckling av grundläggande instrumentala färdigheter, sång, klaviaturinstru-
ment, gitarr, bas och trumset. Detta sker såväl enskilt som i ensembleform. Lektionerna i musikte-
ori och gehör skapar en grund för fortsatt arbete med arrangering, ensembleledning och komposit-
ion. Praktiskt musicerande integreras med musikteoretiska kunskaper. En grund för detta och för 
det kommande yrket är att behärska tekniska redskap som exempelvis PA-system, mixerbord, mik-
rofoner, förstärkare m.m. Den kommunikativa förmågan används såväl musikaliskt som i skrift 
och tal.  
 
Moment 2, 10 hp  
Momentet omfattar fortsatt utveckling av instrumentala färdigheter, såväl enskilt som i ensemble-
form. I momentet införs även ensembleledning. Praktiskt musicerande integreras med arrange-
ring, komposition och improvisation. Förutom de tekniska redskap som beskrivs i moment 1 ut-
vecklas kunskaper i användande av digitala verktyg, exempelvis internet och ljudredigering. Den 
kommunikativa förmågan används såväl musikaliskt som i skrift och tal. 
 
Moment 3, 7,5 hp 
I	momentet	behandlas	musikämnets	didaktik	inklusive	metodik.	Med	utgångspunkt	i	ämnets	
styrdokument	och	ämnesdidaktisk	litteratur	ska	studenten	reflektera	över	hur	lärandesituat-
ioner	kan	iscensättas.	Momentet	innefattar	planering	av	undervisning,	övningsundervisning	
samt	framställning	av	läromedel.	
 
Förväntade studieresultat 
 
Moment 1  
 
För godkänd kurs ska den studerande: 
 
Kunskap och förståelse 
 
• uppvisa kunskap om grundläggande musikteoretiska begrepp och förståelse för sådana begrepps 

användning och betydelser i musikundervisning men även för utveckling av det egna gehöret  
• behärska musikundervisningens tekniska utrustning och ha förståelse för sådana kunskapers be-

tydelser i olika musiksammanhang   
• uppvisa kunskap om att utbildningen i musik vilar på vetenskap, beprövad erfarenhet och konst-

närlig grund  
• uppvisa kunskap om arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård och belys-

ning 

Kommenterad [MO1]: Se kommentarer nedan angående 
styckeindelning. Kursplanen är godkänd och klar att hanteras 
vidare enligt den hanteringsordning som gäller vid institut-
ionen/fakulteten. 
 
Anna Rådström 190307 

Formaterat: Svenska

Formaterat: Svenska
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Färdighet och förmåga 
 
• kunna hantera, använda och felsöka musikteknik  
• själv och tillsammans med andra musikaliskt hantera vanliga klassrumsinstrument som klavia-

turinstrument, gitarr, bas, trumset och röst   
• uppvisa förmåga att leda och hantera ensemblemusikaliska aktiviteter utifrån egen komponerad 

och arrangerad musik   
 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  
 
• kunna värdera sin egen kunskapsutveckling i såväl de teoretiska som de praktiska delarna av mo-
mentet med avseende på eget ansvarstagande 
 
Moment 2  
 
För godkänd kurs ska den studerande: 
 
Kunskap och förståelse  
 
• uppvisa utökad förståelse för musikteoretiska begrepp och förståelse för sådana begrepps an-
vändning och betydelser i musikundervisning men även för utveckling av det egna gehöret  
• uppvisa utökad förståelse om musikundervisningens tekniska utrustning och förståelse för 

sådana kunskapers betydelser i olika musiksammanhang  
• uppvisa utökad förståelse för att utbildningen i musik vilar på vetenskap, beprövad erfarenhet 

och konstnärlig grund  
• uppvisa utökad förståelse om arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård 

och belysning 
 
Färdighet och förmåga 
 
• visa utökad färdighet och förmåga att hantera, använda och felsöka musikteknik  
• visa utökad färdighet och förmåga att själv och tillsammans med andra musikaliskt hantera van-

liga klassrumsinstrument som klaviaturinstrument, gitarr, bas, trumset och röst  
• visa utökad färdighet och förmåga att musikaliskt och pedagogiskt hantera olika situationer i 

samband med ledning och aktivt deltagande i ensemble   
• visa utökad färdighet och förmåga att att leda och hantera ensemblemusikaliska aktiviteter uti-

från egen komponerad och arrangerad musik   
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  
 
• på ett utökat didaktiskt och teoretiskt plan kunna värdera sin egen kunskapsutveckling i såväl de 
teoretiska som de praktiska delarna av momentet 
 
Moment 3 
 
Kunskap och förståelse 
 
• visa kunskap om hur aktuella kursplaner i musik kan tolkas och förstås 
 
Färdighet och förmåga 
 
• se samband mellan didaktiska teorier och olika musikaktiviteter 
• visa förmåga att använda IKT som pedagogiska verktyg i musikundervisning 
• kunna skapa eget undervisningsmaterial 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  
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• utifrån aktuell och beprövad musikpedagogisk forskning samt ämnesdidaktiska kunskaper kunna 
värdera skolans styrdokument för implementering i den egna undervisningen 
 
 
Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet, godkänt antagningsprov. 
 
Undervisningens upplägg 
Kursen genomförs på distans med obligatoriska fysiska träffar i Umeå. Instrumentalundervisning 
och undervisning i musikteori sker i nivågrupperade mindre studerandegrupper. Grundläggande 
musikteori kombineras med praktiskt musicerande i såväl arrangeringsuppgifter som ensemble-
spel. Ensemblespel och ensembleledning sker i grupper som växlar till antal och medlemmar. Vissa 
ensembletillfällen är lektioner där avsikten är att de studerande ska lära sig mer om exempelvis 
den musik de framför, instrumentalspel, ensembleteknik och repetitionsarbete. Andra ensemble-
tillfällen är redovisningar/uppspel. Under dessa tillfällen tränas också formativ bedömning och de 
utgör på så vis en förberedelse för de studerande att själva kunna ge konstruktiv respons på elevers 
musicerande. Undervisning i ljudteknik och IKT i klassrummet sker i form av lektioner med prak-
tiska inslag och ses som grundläggande verktyg att hantera i musikundervisning. De delar av 
undervisningen som berör digitala kompositions- och arrangeringsprogram, sker i form av works-
hops och laborationer. I seminarieform sker bearbetning av litteratur rörande skilda perspektiv på 
musikundervisningens villkor, historia och förutsättningar samt elevers lärande. Här ställs krav på 
de studerandes aktiviteter under seminariet vad gäller exempelvis förberedelser, skrivna texter, 
egna bidrag till diskussionen, argumentation, förmåga att lyssna till andra och reflektera över ställ-
ningstaganden utifrån litteratur. 
 
Examination 
Examination i musikteori sker genom såväl skriftliga som klingande uppgifter. Instrumentala och 
ensemblefärdigheter bedöms såväl formativt som summativt, dels enskilt, dels i grupp. Vid ensem-
bleledning sker en formativ bedömning. Kunskaper i ljudteknik och IKT examineras genom prak-
tiskt utformade prov. Examination av kurslitteratur sker såväl muntligt vid seminarier som med 
skriftliga inlämningsuppgifter relaterade till litteraturuppgifter. 
 
Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget väl godkänd, VG, särskild 
vikt vid den studerandes värderingsförmåga av egen kunskaps- och färdighetsutveckling, färdighet 
och förmåga att planera, leda och genomföra musikaliska aktiviteter samt att analysera och till-
lämpa kursens teoretiska och vetenskapliga, praktiska och konstnärliga innehåll. För att erhålla VG 
på hel kurs ska den studerande ha erhållit betyget VG på minst 2 av kursens 3 moment. 
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas 
tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av 
studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett 
år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisnings-
moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas 
med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till 
det missade obligatoriska momentet. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att 
hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.  
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedago-
giskt 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 exa-
minator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studen-
ten.  
 
I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre 
provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt 
två år från kursplan upphört att gälla. 

Kommenterad [MO2]: Jag har återigen infört styckeindel-
ning här och nedan. Gör det för att planen ska bli så tydlig 
som möjligt. 
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Tillgodoräknande  
 
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräk-
nande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbild-
ning/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. 
 
Övriga föreskrifter 
 
Litteratur 
Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell in-
stitution. 
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Musik 2, distans 
Music 2, distance education 
 
Högskolepoäng: 30.0 hp 
Kurskod: 6MU059 
Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen 
Datum för fastställande: xx-xx-xx 
Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd 
Giltig från: 2019-xx-xx 
Nivå: Grundnivå 
Huvudområden och successiv fördjupning: 
Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå eller mindre än två års 
sammanlagda studier som förkunskapskrav 
Betygsgrader: 
För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd , G Godkänd, U Underkänd 
 
Innehåll 
 
Moment 1, 12,5 hp  
Fortsatt utveckling av instrumentala färdigheter och kunskaper i ensembleledning förvärvade i 
kursen Musik 1, distans eller motsvarande. I momentet införs även körledning och instrumentkän-
nedom. Praktiskt musicerande integreras som tidigare med arrangering, komposition och improvi-
sation. Användande av digitala verktyg integreras i hela momentet . Den kommunikativa förmågan 
används såväl musikaliskt som i skrift och tal. 
 
 
Moment 2, 10 hp 
Fortsatt utveckling av instrumentala färdigheter och ensembleledning, inklusive körledning och 
instrumentkännedom. Praktiskt musicerande på en fördjupad nivå integreras med arrangering, 
komposition och improvisation. Med digitala verktyg prövas framställning av eget undervis-
ningsmaterial. Musikämnets historia studeras i didaktiskt och samhälleligt perspektiv. Olika teo-
rier och modeller för bedömning och värdering av elevers arbete studeras. Den kommunikativa för-
mågan används såväl musikaliskt som i skrift och tal. 
 
 
Moment 3, 7.5 hp 
 
I momentet behandlas musikämnets didaktik inklusive metodik. Musikämnets historia studeras i 
didaktiskt och samhälleligt perspektiv. Elevers lärande och ämnets förutsättningar studeras utifrån 
ett intersektionellt perspektiv. I momentet ingår även musik för barn i tidigare åldrar. 
 
 
Förväntade studieresultat 
 
Moment 1  
För godkänd kurs ska den studerande: 
 
Kunskap och förståelse: 
 
• uppvisa vidgad kunskap om musikteoretiska begrepp och visa förståelse för sådana begrepps an-

vändning och betydelser i musikundervisning 
• uppvisa vidgad kunskap om olika notationstekniker för kör och ensemble 
• uppvisa vidgad kunskap om musikundervisningens tekniska utrustning och visa förståelse för så-

dana kunskapers betydelser i olika musiksammanhang 
• uppvisa vidgad kunskap om arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård 

och belysning 
 

Kommenterad [MO1]: Revidera enligt kommentarer nedan. 
Därefter är kursplanen godkänd och klar att hanteras vidare 
enligt den hanteringsordning som gäller vid institutionen/fa-
kulteten. 
Anna Rådström190307 
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Färdighet och förmåga: 
 
• visa förmåga att använda och tillämpa etnografiska teorier i musikundervisningssammanhang 
• visa vidgad förmåga att själv och tillsammans med andra musikaliskt hantera klassrumsinstru-

ment som klaviatur, gitarr, bas, trumset och röst 
• kunna använda partitur i kör och ensemble 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
 
• kunna värdera och analysera framföranden utifrån olika notationer 
 
Moment 2 
För godkänd kurs ska den studerande: 
 
Kunskap och förståelse: 
 
• uppvisa god kunskap om musikteoretiska begrepp och visa förståelse för sådana begrepps an-

vändning och betydelser i musikundervisning 
• uppvisa god kunskap om olika notationstekniker för kör och ensemble 
• uppvisa kunskap om olika sätt att dokumentera och bedöma elevers lärande och ämneskunska-

per 
 
Färdighet och förmåga: 
 
• visa utökad förmåga att använda och tillämpa etnografiska teorier i musikundervisningssam-

manhang 
• visa god förmåga att själv och tillsammans med andra musikaliskt hantera klassrumsinstrument 

som klaviatur, gitarr, bas, trumset och röst 
• visa utökad förmåga att använda partitur i kör och ensemble 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
 
• uppvisa vidgad förmåga att värdera olika framföranden utifrån olika notationer 
 
Moment 3 
 
Kunskap och förståelse 
 
• uppvisa kunskaper om musikundervisningens historia och förståelse för undervisningens förut-

sättningar 
• uppvisa kunskaper om kommunikation, rollfunktioner och konflikthantering i ensemblegrupper 
• uppvisa kunskaper om hur makt, kön, klass och etnicitet påverkar värderingar av musik, förhåll-

ningssätt till musikaliskt skapande och musikundervisningens villkor 
 
Färdighet och förmåga 
 
• kunna analysera och redogöra för olika musik- och kunskapsuppfattningar ur ett kursplaneper-

spektiv samt relatera dessa till skolämnets innehåll och undervisningsformer 
• visa förmåga att  planera, genomföra och utvärdera egen undervisning 
• kunna använda aktuell forskning om musikundervisning i planering av undervisning 
• visa utökad förmåga att använda IKT som pedagogiska verktyg i musikundervisning 
• visa förmåga att musikaliskt och pedagogiskt hantera situationer i samband med ledning och ak-

tivt deltagande i ensemble 
• visa utökad färdighet och förmåga att skapa eget undervisningsmaterial 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Bilaga p 33



 

 

 
• kunna värdera och analysera elevers musikaktiviteter och progression 
• kunna värdera intersektionellt sedda villkor för lärande och undervisning 
 
 
Behörighetskrav 
Godkänt betyg på minst 2 av 3 moment i Musik 1, distans eller motsvarande. 
 
Undervisningens upplägg 
Kursen genomförs på distans med obligatoriska fysiska träffar i Umeå. Instrumentalundervisning 
och undervisning i musikteori sker i mindre studerandegrupper. Musikteori, arrangering, improvi-
sation och instrumentkännedom integreras med praktiskt musicerande, sång, kör och instrument, i 
arrangeringsuppgifter och ensemblespel. Ensemblespel och ensembleledning sker i grupper med 
fokus på pedagogiska och didaktiska frågeställningar. Vissa ensembletillfällen är lektioner där av-
sikten är att de studerande ska lära sig mer om estetiska värderingar, musikaliska uttryck och kom-
munikation. Andra ensembletillfällen är redovisningar/uppspel. Under dessa tillfällen tränas for-
mativ bedömning och utgör på så vis en förberedelse för de studerande att själva kunna ge kon-
struktiv respons på elevers musicerande. De studerande ska utveckla kunskaper i och om digitala 
medier. Digitala medier möjliggör exempelvis att integrera musik, bild och text med internetlän-
kar, det vill säga för såväl information som produktion i musikundervisning. Fokus ligger dels på 
att använda digitala medier för skapande av eget undervisningsmaterial, dels för elevaktiva arbets-
former. Kursens pedagogiska och didaktiska innehåll problematiseras bland annat utifrån histo-
riska och intersektionalistiska perspektiv. Förutom litteraturseminarier och texter bearbetas inne-
hållet till digitala multimediala presentationer, som underlag för de studerandes framtida lekt-
ioner. 
 
Examination 
Examination i musikteori, arrangering, improvisation och instrumentkännedom sker såväl skrift-
ligt som genom klingande musikalisk gestaltning. Instrumentala och ensemblefärdigheter bedöms 
såväl formativt som summativt, dels enskilt, dels i grupp. Vid ensembleledning sker en formativ 
bedömning med fokus på pedagogiska och didaktiska frågeställningar samt genom skriftliga inläm-
ningsuppgifter. Digitala medier examineras genom arbetsprov. Arbete med kurslitteratur examine-
ras i seminarier, inlämningsuppgifter och produktion av eget undervisningsmaterial. Av vikt är att 
den studerande vid analys av klassrumssimuleringar och eget undervisningsmaterial kan relatera 
till teorier och begrepp från kurslitteraturen. 
 
Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget väl godkänd, VG, särskild 
vikt vid den studerandes värderingsförmåga av egen kunskaps- och färdighetsutveckling, färdighet 
och förmåga att planera, leda och genomföra musikaliska aktiviteter samt att analysera och till-
lämpa kursens teoretiska och vetenskapliga, praktiska och konstnärliga innehåll. För att erhålla VG 
på hel kurs ska den studerande ha erhållit betyget VG på minst 2 av kursens 3 moment. 
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas 
tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av 
studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett 
år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisnings-
moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas 
med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till 
det missade obligatoriska momentet. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att 
hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.  
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedago-
giskt 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 exa-
minator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studen-
ten.  

Kommenterad [MO2]: Har återigen gjort ett nytt stycke här 
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I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre 
provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt 
två år från kursplan upphört att gälla. 
 
 
 
Tillgodoräknande	
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräk-
nande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbild-
ning/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.	
	
Övriga	föreskrifter	
I	det	fall	att	kursplan	upphör	att	gälla	eller	genomgår	större	förändringar,	garanteras	studen-
ter	minst	tre	provtillfällen	(inklusive	ordinarie	provtillfälle)	enligt	föreskrifterna	i	den	kurs-
plan	som	studenten	ursprungligen	varit	kursregistrerad	på	under	en	tid	av	maximalt	två	år	
från	det	att	tidigare	kursplan	upphört	att	gälla. 
 
Litteratur 
Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell in-
stitution. 

Kommenterad [MO3]: Det här skriver ni också nedan. Be-
stäm er för antingen det ena eller annan 
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Musik 3, distans 
Music 3, distance education 
 
Högskolepoäng: 30.0 hp 
Kurskod: 6MU060 
Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen 
Datum för fastställande: xx-xx-xx 
Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd 
Giltig från: 2019-xx-xx 
Nivå: Grundnivå 
Huvudområden och successiv fördjupning: 
Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå eller mindre än två års 
sammanlagda studier som förkunskapskrav 
Betygsgrader: 
För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd , G Godkänd, U Underkänd 
 
Innehåll 
 
Moment 1, 12.5 hp  
Fördjupning av instrumentala färdigheter och ensembleledning. Musikämnets estetiska och konst-
närliga uttryck problematiseras, från estetiska teorier och historiska kontexter. Bedömning, värde-
ring och betygsättning av estetiska processer och produkter ingår. Ett traditionellt perspektiv på 
musikens historia studeras. Praktiskt musicerande, inklusive ensemble- och körledning integreras 
som tidigare med arrangering, komposition och improvisation. Användande av dans och kropp 
som uttrycksmedel i musikundervisning studeras och utvecklas. Detta integreras med scenisk be-
redskap. Kunskaper om konflikthantering i musikaliska projekt fördjupas. Den kommunikativa 
förmågan används såväl musikaliskt som i skrift och tal. 
  
 
Moment 2, 10 hp 
Fortsatt fördjupning av instrumentala färdigheter och ensembleledning. Ett musikaliskt projekt 
planeras, genomförs och utvärderas. Arrangering, komposition, ensemblemusicerande, dans och 
kropp som uttrycksmedel, scenisk beredskap integreras i projektet. Kriterier för bedöm-
ningsgrunder för projektet utvecklas. Teorier om estetiska lärprocesser presenteras. Perspektiv och 
teorier om populärkultur och medier används för att belysa musikämnet. Ett läromedel med ett 
kritiskt perspektiv på musikens historia studeras och diskuteras. Den kommunikativa förmågan 
används såväl musikaliskt som i skrift och tal. 
 
Moment 3, 7.5 hp 
 
I momentet behandlas musikämnets didaktik inklusive metodik. Med utgångspunkt i ämnets styr-
dokument och ämnesdidaktisk litteratur ska studenten reflektera över hur lärandesituationer kan 
iscensättas. Momentet innefattar planering av undervisning, övningsundervisning samt framställ-
ning av läromedel. Introduktion i vetenskapligt skrivande sker i samband med rapport. 
 
 
 
Förväntade studieresultat 
Moment 1  
För godkänd kurs ska den studerande: 
 
Kunskap och förståelse: 
 
• visa förståelse för och kunna hantera tidstypiska musikaliska uttrycksmedel och funktioner från 

olika epoker, stilar och genrer   
• förstå olika sätt att organisera musikhistoriskt innehåll och material i pedagogiska sammanhang 

Kommenterad [MO1]: Se kommentarer nedan angående 
styckeindelning. Kursplanen är godkänd och klar att hanteras 
vidare enligt den hanteringsordning som gäller vid institut-
ionen/fakulteten. 
 
Anna Rådström 190307 
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• uppvisa förståelse för hur musik påverkar och påverkas av olika kontexter och samhälleliga för-
hållanden 

• uppvisa kunskaper om scenisk beredskap och förståelse för hur sådana kan användas i musikpre-
sentationer   

• uppvisa förståelse för estetik som begrepp och koncept samt estetisk värdering och bedömning   
• kunna använda kropp och dans som uttrycksmedel   
• uppvisa kunskaper i flerstämmig arrangering och notation   
 
Färdighet och förmåga: 
 
• visa förmåga att ingå i, leda och hantera ensemblemusikaliska aktiviteter utifrån egen arrangerad 

och komponerad musik   
• enskilt och tillsammans med andra kunna improvisera i olika former på en grundläggande nivå   
• visa färdighet och förmåga i arrangering och andra former av eget musikaliskt skapande   
• visa färdighet och förmåga att leda olika former av musiklyssningsaktiviteter   
• visa förmåga att enskilt och tillsammans med andra planera, genomföra och dokumentera ett 

estetiskt projekt    
• visa färdighet och förmåga att använda och själv utforma notation för kör och ensemble, exem-

pelvis partitur 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
   
• kunna värdera och analysera musik i historisk-, social- och teknisk kontext 
• kunna värdera och analysera kroppsliga uttryck i musikaliska sammanhang 
 
Moment 2 
För godkänd kurs ska den studerande: 
 
Kunskap och förståelse: 
 
• kunna reflektera över projektets genomförande och dess samarbetsformer samt kunna dokumen-

tera processer och resultat   
• visa fördjupad förståelse för och kunna hantera tidstypiska musikaliska uttrycksmedel och funkt-

ioner från olika epoker, stilar och genrer   
• visa fördjupad förståelse för olika sätt att organisera musikhistoriskt innehåll och material i pe-

dagogiska sammanhang 
• visa fördjupad förståelse för hur musik påverkar och påverkas av olika kontexter och samhälle-

liga förhållanden 
• uppvisa fördjupade kunskaper om scenisk beredskap och förståelse för hur den kan användas i 

musikpresentationer   
• uppvisa kunskap och förståelse om att utbildningen i musik vilar på vetenskap, beprövad erfaren-

het och konstnärlig grund 
• uppvisa fördjupad förståelse för estetik samt estetisk värdering och bedömning     
• uppvisa fördjupade kunskaper i flerstämmig arrangering och notation 
 
Färdighet och förmåga: 
 
• visa fördjupad förmåga att ingå i, leda och hantera ensemblemusikaliska aktiviteter utifrån egen 

arrangerad och komponerad musik   
• enskilt och tillsammans med andra improvisera i olika former på en fördjupad nivå    
• visa fördjupad färdighet och förmåga att leda olika former av musiklyssningsaktiviteter   
• visa fördjupad förmåga att enskilt och tillsammans med andra planera, genomföra och dokumen-

tera ett didaktiskt estetiskt projekt    
• visa fördjupad färdighet och förmåga att använda och själv utforma notation för kör och en-

semble 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
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• kunna värdera och analysera sin egna sociala utveckling i skilda pedagogiska kontexter 
 
Moment 3 
 
Kunskap och förståelse 
 
• visa kunskap och förståelse för hur estetiska värderingar påverkar didaktiska val 
• visa kunskap om sociala relationer och konflikthantering i grupprocesser 
 
 
Färdighet och förmåga 
 
• visa fördjupad förmåga att se samband mellan didaktiska teorier och olika musikaktiviteter 
• visa färdighet och förmåga att producera vetenskaplig text 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
 
• kunna värdera och analysera elevers kunskapsutveckling såväl in de teoretiska som de praktiska 

delarna av undervisningen 
• kunna värdera och analysera elevers musikaktiviteter och progression   
 
 
Behörighetskrav 
Godkänt betyg på minst 2 av 3 moment i kursen Musik 2, distans eller motsvarande. 
 
Undervisningens upplägg 
Kursen genomförs på distans med obligatoriska fysiska träffar i Umeå. Under denna kurs planeras, 
genomförs och utvärderas ett musikaliskt projekt. Kursens innehåll relaterar till olika pedagogiska 
och didaktiska situationer med anknytning till projekt som arbetsform. Musikteori, arrangering 
och improvisation integreras med praktiskt musicerande, sång, kör och instrument, med sikte på 
ett musikprojekt. Förutom musikaliska färdigheter utvecklas scenisk beredskap såväl praktiskt, ge-
nom dans och rörelser, som teoretiskt. I den sceniska beredskapen ingår även kunskap om este-
tiska kommunikations- och uttrycksformer samt historiska perspektiv. Dessutom fördjupas kun-
skaper om populärkultur och medier för att bland annat relatera musikprojektet till elevers identi-
tetsutveckling. Musikprojekt är en arbetsform som delvis skiljer sig från vanlig musikundervisning, 
även om de ofta kompletterar varandra. I detta moment fokuseras bland annat på konflikthante-
ring och grupprocesser samt bedömning av grupp- och projektarbeten. 
 
Examination 
Examinationen av musikprojektet sker formativt, summativt samt genom en skriftlig rapport där 
arbetet med musikprojektet analyseras utifrån pedagogiska och didaktiska aspekter. Det formativa 
avser processen och det summativa produkten i form av det färdiga projektet. 
Populärkultur, medier, estetik och estetisk kommunikation examineras genom en inlämningsupp-
gift där den studerande relaterar teorier och begrepp till egna erfarenheter och sin kommande pro-
fession. 
Musikhistoria examineras dels genom en skriftlig tentamen, dels genom praktiskt musicerande i 
olika genrer och stilar. 
 
Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget väl godkänd, VG, särskild 
vikt vid den studerandes värderingsförmåga av egen kunskaps- och färdighetsutveckling, färdighet 
och förmåga att planera, leda och genomföra musikaliska aktiviteter samt att analysera och till-
lämpa kursens teoretiska och vetenskapliga, praktiska och konstnärliga innehåll. För att erhålla VG 
på hel kurs ska den studerande ha erhållit betyget VG på minst 2 av kursens 3 moment. 
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas 
tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av 
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studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett 
år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisnings-
moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas 
med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till 
det missade obligatoriska momentet. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att 
hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.  
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedago-
giskt 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 exa-
minator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studen-
ten.  
 
I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre 
provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt 
två år från kursplan upphört att gälla. 
 
Tillgodoräknande	
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräk-
nande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbild-
ning/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. 
	
	
Övriga	föreskrifter	
 
Litteratur 
Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell in-
stitution. 
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Bilaga till ”Hanteringsordning för kursplaner och kurstillfällen vid 
institutioner med utbildningsuppdrag inom Lärarhögskolans program eller 
fristående kursutbud” 
Denna mall ska bifogas kursplan vid inrättande av ny kurs och vid revidering av kurs 
 
Under rubriken ”Motiv” punkt 1-5: 

1) Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras, 
2) Ange om kursen ersätter annan kurs, 
3) Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras, 
4) Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i 

utbildningen, 
5) Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de lärandemål (FSR) som finns 

upprättade, 

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

 

Kurskod Kursbenämning Motiv Fr o m 
termin 

N 
/ 
R 

6MU065 
 

Musik 
fördjupning 2 

1. Revidering av 6MU050 H19 R 
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KURSPLAN: 
 

6MU065 Musik fördjupning 2, 30 hp 
  

Innehåll 
Kursen inkluderar en vidare fördjupning i delar av kursinnehållet från kursen Musik fördjupning 1. Genom 
studier inom valfri huvudinriktning samt musicerande i olika ensembleformer och genrer, ges utrymme att 
befästa kunskaper inom det individuella musikutövandet samt det musikdidaktiska området på en 
fördjupande nivå. Kursen innehåller vidare fördjupade aspekter av musikteori, gehör, arrangering, 
komposition, improvisation och körsång, samt kör-, ensemble- och orkesterledning. Studierna behandlar 
även området digital musikproduktion med fokus på undervisning i skolan. I kursen ingår ett konstnärligt 
projektarbete som ska utmynna i en konstnärlig framställning. Kursen innehåller kontinuerlig tillämpad 
musikdidaktik vid samverkansskola tillsammans med musiklärare. Fördjupade ämnesdidaktiska inslag 
behandlar styrdokument, kursplaner och teorier som specifikt berör musikundervisning inom den av 
studenten valda huvudinriktningen, med särskilt hänseende till bedömningsfrågor. Studier i aktuella och 
beprövade vetenskapliga teorier samt styrdokument för skolan mynnar ut i vetenskapligt skrivande. I arbetet 
lär studenterna, på en fördjupad nivå, känna det vetenskapliga skrivandets form och ges även möjligheter 
att lära sig leta relevant forskningslitteratur om teori, begrepp och metoder. 
  
 
Modul 1, 15 hp 
Studierna består av musikutövande inom såväl vald huvudinriktning som olika instrument i varierande 
ensembleformer och genrer. Praktiska inslag integrerar musikteoretiska kunskaper med koppling till olika 
musikaliska och konstnärliga gestaltningar på en fördjupad nivå. Modulen innehåller studier i 
musiktekniska redskap och digitala musikverktyg med fokus på digital musikproduktion i 
musikundervisning i skolan. Studierna innefattar kontinuerlig tillämpad musikdidaktik vid 
samverkansskola, med fokus på bedömning. 
 
Modul 2, 15 hp 
Modulen innehåller fördjupade studier inom individuell huvudinriktning samt musikteori och 
musikdidaktik. Studierna omfattar även planering, genomförande och presentation av ett konstnärligt 
projektarbete inom valfritt huvudområde. Projektarbetet bygger på tidigare studier med fokus på instrument 
i olika ensembleformer och genrer, musikteori och gehör samt arrangering, komposition och improvisation. 
Projektet ska mynna ut i en konstnärlig framställning. Modulen innehåller vidare vetenskaplig bearbetning 
av valt intresseområde och ska, som ett förberedande arbete inför kommande kurs, resultera i en mindre 
vetenskaplig rapport. Tillämpad musikdidaktik i samverkansskola genomförs kontinuerligt under modulens 
gång. 
  

 
Förväntade studieresultat 

  
Modul 1, 15 hp 

Kommenterad [MO1]: Revidera enligt kommentarer 
nedan. När revideringarna är gjorda är kursen godkänd 
av LH och kan fastställas enligt den hanteringsordning 
som gäller vid institutionen/fakulteten. 
Anna Rådström 190308 
 

Kommenterad [MO2]: Basdata saknas. Saknar också 
information om varför kursen revideras. Ser i ladok att 
denna kurs har nytt huvudområde. Det är nu estetiska 
ämnen. Vad innebär detta för studenterna då 
fördjupning 1 och 3 inte har något huvudområde? Varför 
ändras inte huvudområde för samtliga?  

Formaterat: Genomstruken

Kommenterad [MO3]: Se behörighetskrav: “eller 
motsvarande” 

Formaterat: Genomstruken

Kommenterad [MO4]: Jfr med musik fördjupning 3 som 
har liknande skrivning. Vad är skillanden? 

Formaterat: Färgöverstrykning

Kommenterad [MO5]: Enligt denna beskrivning rör det 
sig inte om fördjupning 
Formaterat: Färgöverstrykning

Formaterat: Färgöverstrykning

Borttaget: Kursen består av följande moduler¶
1. Modul 1, 15 hp (Module 1)¶
2. Modul 2, 15 hp (Module 2)¶

Borttaget: genomsyras 

Formaterat: Genomstruken
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För godkänd kurs ska studenten kunna visa: 
Kunskap och förståelse 

● om musikteoretiska begrepp och dess tillämpning och betydelser i musikutövande och 
musikundervisning på en fördjupad nivå. 

● om relationen mellan styrdokument för musikämnet, skolans och högskolans uppdrag och 
musikteoretiska begrepp. 

● om specifika förutsättningar för kör- ensemble- och orkesterledning på en fördjupad nivå. 
● om att utbildningen i musik vilar på vetenskap, beprövad erfarenhet och konstnärlig grund.  

  
Färdighet och förmåga 

● att utöva/leda ensemblemusicerande och sång/kör i grupp samt hantera olika musikinstrument och 
den egna valda huvudinriktningen, såväl i utövande som i dess metodik. 

● att tillämpa arrangering, musikteori, komposition och improvisation på en fördjupad nivå. 
● att använda musikteknik, digitala musikverktyg och musikproduktion som pedagogiska verktyg i 

musikundervisning på en fördjupad nivå. 
● att tillämpa teori och praktiska kunskaper i planering, genomförande och utvärdering/bedömning 

av undervisning på en fördjupad nivå. 
  
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

● att på en fördjupad nivå beskriva, förstå och förhålla sig till aktuell musikpedagogisk och 
didaktisk forskning och dess betydelse i kommande yrke. 

● att på en fördjupad nivå kritiskt granska och bedöma det egna och andras lärande och resultat i 
musikundervisning med relevans för kommande yrkesutövning. 

Modul 2, 15 hp 
För godkänd kurs ska studenten kunna visa: 
 
Kunskap och förståelse 

● om musikteoretiska begrepp och dess tillämpning och betydelser i musikutövande samt i 
musikundervisning, på en vidare fördjupad nivå. 

● om relationen mellan styrdokument för musikämnet, skolans och högskolans uppdrag och 
musikteoretiska begrepp på en vidare fördjupad nivå. 

● om specifika förutsättningar för kör- ensemble- och orkesterledning på en vidare fördjupad nivå. 
● om att utbildningen i musik vilar på vetenskap, beprövad erfarenhet och konstnärlig grund.  

  
Färdighet och förmåga 

● att utöva och leda sång i grupp samt hantera den egna valda huvudinriktningen på en fördjupad 
nivå, såväl i utövande som i dess metodik. 

● att tillämpa arrangering, musikteori, komposition och improvisation på en vidare fördjupad nivå. 
● att tillämpa teori och praktiska kunskaper i planering, genomförande och utvärdering/bedömning 

av undervisning på en vidare fördjupad nivå. 
● att planera, genomföra och presentera ett konstnärligt projektarbete och ett vetenskapligt 

musikpedagogiskt arbete. 
 

Kommenterad [MO6]: Skriv FSR så att de kan läsas 
som en fortsättning på detta. Gäller samtliga FSR 
T.ex. ”kunna visa kunskap” 

Borttaget: Efter slutförd modul ska studenten kunna visa¶

Formaterat: Svenska

Kommenterad [MO7]: Detta är ett ex på ett FSR som 
också finns i musik 1-3. Hur skiljer sig FSR i denna kurs 
från FSR i tidigare kurser? 

Borttaget: Efter slutförd modul ska studenten kunna visa

Kommenterad [MO8]: Se kommentar ovan ang 
skrivning 

Kommenterad [MO9]: FSR ska inte upprepas. 
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Värderingsförmåga och förhållningssätt 
● att på en vidare fördjupad nivå kritiskt granska och bedöma lärande, resultat och 

undervisningsverksamhet med relevans för kommande yrke. 
● att på en vidare fördjupad nivå reflektera kring aktuell undervisningsverksamhet och yrkesområde 

genom några musikteoretiska och musikdidaktiska perspektiv. 
● att på en vidare fördjupad nivå förstå och beskriva aktuell musikpedagogisk och didaktisk 

forskning och dess betydelse för den kommande yrkesutövningen. 

  
Behörighetskrav 

Musik fördjupning 2, modul 1 15 hp 
 

Undervisningens upplägg 
Modul 1, 15 hp 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshops, litteraturseminarier samt handledning.  
Workshops innebär undervisning i grupp och omfattar introduktioner, laborationer och redovisningar (kan 
innebära sk. uppspel). Litteraturseminarier sker i grupp under ledning av undervisande lärare. Handledning 
innebär att läraren följer och ledsagar studenterna i deras lärprocesser. Handledning sker främst i grupp 
men även enskild handledning kan förekomma. Vid inslag av tillämpad musikdidaktik ges handledning av 
musiklärare vid samverkansskola. 
 
Modul 2, 15 hp 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshops, litteraturseminarier samt handledning.  
Workshops innebär undervisning i grupp och omfattar introduktioner, laborationer och redovisningar (kan 
innebära sk. uppspel). Litteraturseminarier sker i grupp under ledning av undervisande lärare. Handledning 
innebär att läraren följer och ledsagar studenterna i deras lärprocesser. Handledning sker främst i grupp 
men även enskild handledning kan förekomma. Vid inslag av tillämpad musikdidaktik ges handledning av 
musiklärare vid samverkansskola. 
  
Examination 
Modul 1, 15 hp. 
Examinering av ämneskunskaper sker genom uppvisande av redovisning av ledningsövningar, 
musikaliskt/tekniskt utövande (med ”tekniskt” åsyftas att musikutrustningstekniska aspekter såsom ex att 
hantera ett PA eller en gitarrförstärkare), muntlig redovisning samt skriftlig inlämning (inkluderar även 
exempelvis notskrift). Bedömning sker kontinuerligt under kursens gång och examinerande inslag sker i 
workshops, litteraturseminarium och vid handledning. 
 
Modul 2, 15 hp. 
Examinering av ämneskunskaper sker genom uppvisande av redovisning av ledningsövningar, 
musikaliskt/tekniskt utövande (med ”tekniskt” åsyftas att musikutrustningstekniska aspekter såsom ex att 
hantera ett PA eller en gitarrförstärkare), muntlig redovisning samt skriftlig inlämning (inkluderar även 
exempelvis notskrift). Bedömning sker kontinuerligt under kursens gång och examinerande inslag 
förekommer i workshops, litteraturseminarium och vid handledning. Examination av konstnärligt 

Formaterat: Teckenfärg: Röd

Kommenterad [MO10]: 0bs felskrivning! Ändra. Lägg 
också till ”eller motsvarande kunskaper” 

Kommenterad [MO11]: Finns obligatoriska inslag? 

Kommenterad [MO12]: Vad menas med “kan”? Ges det 
bara enskild handledning under vissa omständigheter? I 
så fall ska det framgå. 

Borttaget: förekommer 

Kommenterad [MO13]: Vad menas med “kan”? Ges det 
bara enskild handledning under vissa omständigheter? I 
så fall ska det framgå. 

Formaterat: Färgöverstrykning

Borttaget: förekommer 

Kommenterad [MO14]: Av vadå? 

Borttaget: förekommer 

Kommenterad [MO15]: Hur ser denna examination ut? 

Kommenterad [MO16]: Endast muntliga examinationer? 
Jfr examination med de FSR som anges. 

Kommenterad [MO17]: Jfr med examination modul 1 

Kommenterad [MO18]: Form för examinationer måste 
preciseras 
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projektarbete sker genom presentation av konstnärlig produkt, muntlig redovisning av planering och 
genomförande av projektarbete samt kritisk granskning av andra studenters produkter (muntlig) i samband 
med redovisningar. Examination av vetenskaplig bearbetning sker genom inlämnande av skriftlig rapport. 
 
Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget väl godkänd, VG, särskild vikt vid 
den studerandes värderingsförmåga av egen kunskaps- och färdighetsutveckling, färdighet och förmåga att 
planera, leda och genomföra musikaliska aktiviteter samt att analysera och tillämpa kursens teoretiska och 
vetenskapliga, praktiska och konstnärliga innehåll. För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande ha 
erhållit betyget VG i minst 2/3 av kursens två moduler. Särskild vikt vid bedömningen av betyget VG läggs 
vid studentens förmåga att dels relatera kursens teoretiska inslag till kursens praktiska och konstnärliga 
innehåll, dels kunna uppvisa fördjupade kunskaper och färdigheter. 
 
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare 
ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska 
undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med 
annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade 
obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. 
Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämden begära 
att annan examinator utses för att bestämma betyg. 
 
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 
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om 
tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller 
yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/ 

 
Övriga föreskrifter 

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

 

Kommenterad [MO19]: Enligt Umu:s regler för 
kursplaner anges inte betygskriterier i kursplanen. De 
ska meddelas studenten på annat sätt. 
 
Men behåll den del som anger hur sammanvägning 
sker när betyg för hel kurs ges. 
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Bilaga till ”Hanteringsordning för kursplaner och kurstillfällen vid institutioner med 
utbildningsuppdrag inom Lärarhögskolans program eller fristående kursutbud” 
 
Denna mall ska bifogas kursplan vid inrättande av ny kurs och vid revidering av kurs 
 
Under rubriken ”Motiv” punkt 1-5: 

1) Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras. 
2) Ange om kursen ersätter annan kurs. 
3) Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras. 
4) Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i utbildningen. 
5) Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de förväntade studieresultaten (FSR) som finns upprättade. 
6) Vid ny kurs: Ange förslag på klassificering till utbildningsområde. Om kursen har ett FSR och innehållsmässigt 

motsvarar redan befintlig alternativt tidigare kursplan, vill vi att ni hänvisar till motsvarande kurskod och slutligen en 
motivering till ert förslag. Se UmU ”Handläggningsordning för kursklassificering” Dnr: FS 1.1-2106-17. 
 

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

6MN050 Matematikdidaktik 1 för grundskolans 
årskurs 7-9 och gymnasiet 

 En del ändringar i examinationen sedan kursen tagits över från 
matematik 

Vt2019  

 
Förslag på 
klassificering till 
utbildningsområde 

Hänvisning till motsvarande 
kursplan/kurskod Motivering till förslag på klassificering 
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Kursplan
Arbetskopia
Uttagen: 2019-03-14

Matematikdidaktik 1 för grundskolans årskurs 7-9 och
gymnasiet
Mathematics Education 1 for for the Secondary and Upper Secondary Level

7.5 högskolepoäng

Kurskod: 6MN050
Kursplan giltig från: 2018, vecka 40 
Ansvarig enhet: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
SCB-ämnesrubrik: Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Ingen successiv fördjupning 
Betygsskala: Tregradig skala
Utbildningsform: Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Utbildningsnivå: Grundnivå
Studienivå (sökandewebben): Grundnivå, ej nybörjare

Behörighet

Grundläggande behörighet

Mål

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
* redogöra översiktligt för de matematiska förmågorna som behandlas i ramverken
* redogöra för elevers kunskapsutveckling beträffande taluppfattning och algebra utgående från relevant forskning och
beprövad erfarenhet

Färdighet och förmåga
* tolka styrdokumenten inom det ämnesområde som behandlas på kursen och omsätta dessa i undervisningspraktiken
* diagnostisera, dokumentera och kommunicera elevers kunskapsutveckling inom det ämnesområde som behandlas på
kursen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
* kritiskt granska såväl eget som andras förhållningssätt till matematik och matematikundervisning
* reflektera över styrdokumentens innehåll och utformning i relation till relevanta ramverk.

Innehåll
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Matematisk kunskap är ett centralt tema. På kursen behandlas nationella styrdokument och nationella och internationella
ramverk som beskriver matematisk kunskap. Utifrån relevant forskning och beprövad erfarenhet behandlas hur barn och
ungdomar lär sig och utvecklar matematisk kunskap inom taluppfattning och algebra. Beträffande de matematiska
förmågorna ligger tyngdpunkten på procedurhantering, begreppsförståelse och resonemangsförmåga. Vidare belyses
attityd och inställning till matematik och matematikundervisning. Kursen ger också en introduktion till bedömning av
elevers matematiska kunskaper. Under kursens gång ges ett historiskt perspektiv på valda delar av ämnesområdet.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter:

Kursen examineras genom följande prov:
Individuell skriftlig tentamen
Individuell skriftlig inlämningsuppgift
Muntlig redovisning av uppgifter
Muntlig examination i samband med aktivt deltagande i seminarier.

På skriftlig tentamen och skriftliga redovisningar ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd
(VG). På muntliga redovisningar samt vid deltagande i seminarium ges endast något av betygen Underkänd (U) och
Godkänd (G).

Kursen betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). Betyget utgår från en
sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla inslag är bedömda. För
betyget godkänt (G) på kursen krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget Väl
godkänd (VG) krävs därutöver att den skriftliga tentamen och den skriftliga inlämningsuppgiften bedömts med betyget Väl
godkänd (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på
kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med
Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första
omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller
juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom
erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan
uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

En student som utan godkänt resultat har genomgått 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
prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

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
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kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan
meddelas studenten.

Föreskrifter vid övergångar

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

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande 
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i
yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-
8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-501-15).
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer
information kontakta Studentcentrum/Examina.

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.
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Ärende p: 34 

Uppdrag att tillsätta arbetsgrupp för kursutveckling inom KPU 50 och 
100 procents takt inför ht 2020 

 
Bakgrund 
Styrelsen för Lärarhögskolan har 19 februari 2019 beslutat att fastställa kursansvar för ny KPU 50 
procent och 100 procent från och med ht 2020. En arbetsgrupp ska tillsättas av de kursansvariga 
institutionerna som ska få i uppdrag att utveckla kurser inom KPU. Institutionerna får 
kursutvecklingsmedel för detta arbete. 
 
Föredragande 
Boa Drammeh 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli.  
 
Beslut 
Lärarhögskolans föreståndare beslutar  

 att uppdra till prefekterna vid Pedagogiska institutionen, Institutionen för estetiska 
ämnen, Institutionen för idé- och samhällsstudier samt Institutionen för 
naturvetenskapernas och matematikens didaktik att utse var sin representant till en 
arbetsgrupp för att utveckla kurser inom KPU 50 och 100 procents studietakt, från  
ht 2020, se Fastställande av kursansvar för ny KPU inför hösten 2020 och förslag till 
fortsatt utvecklingsprocess för riktlinjer (bilaga 1), 

 att berörda kursansvariga institutioner får ersättning för utvecklingsarbetet. Förslaget är 
att avsatt summa delas lika mellan de fyra kursansvariga institutionerna, om inte 
arbetsgruppen föreslår något annat (se nedan), samt  

 att arbetsgruppen ska delredovisa sitt resultat till Lärarhögskolan senast 2019-10-31 och 
att uppdraget ses som slutfört i och med att färdiga kursplaner finns beslutade. 

 
Motivering till beslut 
Pedagogiska institutionen, Institutionen för estetiska ämnen, Institutionen för idé- och 
samhällsstudier samt Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik har fått 
ansvar för att gemensamt driva kursutvecklingen. Detta ska ske i samarbete med Institutionen för 
språkstudier, där så är aktuellt. 
 
Medel för utveckling till kursansvariga institutioner för implementering av ny KPU 50 och 100 
procent är 175 000 kr och överenskommelser mellan Lärarhögskolan och ingående institutioner 
ska upprättas. Medlen fördelas lika mellan institutioner, om inte arbetsgruppen föreslår något 
annat mot bakgrund av eventuellt särskilda prioriteringar. I förekommande fall ska kursansvariga 
institutioner inkomma med ett reviderat förslag till fördelning av medel, underskrivet av 
respektive prefekt, till Lärarhögskolan. 
 
Arbetsgruppen kan diskutera eventuella frågor kopplade till utveckling av KPU med 
utbildningsledare Anna-Karin Lidström Persson. 
 

Projektkonto och utbetalningssätt 
Medverkande institutioner internfakturerar Lärarhögskolan efter slutfört uppdrag i enlighet med 
beslutet. Projekt på Lärarhögskolan är 6000 00 005, vh 12. 
 
Bilaga 
Bilaga 34B: Styrelsebeslut Fastställande av kursansvar för ny KPU inför hösten 2020 och förslag 
till fortsatt utvecklingsprocess  
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Missiv: Förslag till kursansvar för ny KPU inför hösten 2020 
och förslag till fortsatt utvecklingsprocess 

Bakgrund 
En utredning om Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid Umeå universitet har 

genomförts under vårterminen 2018 vid Lärarhögskolan och ligger till grund för beslut om ny KPU 

från ht 2019, https://www.aurora.umu.se/enheter/lh/planering-och-uppfoljning/ . 

Lärarhögskolans styrelse har därefter fattat ett inriktningsbeslut om att en ny KPU-utbildning med 

dels 50 procent och dels 100 procent studietakt skulle starta ht 2019 (p42 2018-06-07). 

Lärarhögskolans styrelse fastställde 2018-09-19 en reviderad beställarmodell och beställning av en 

ny KPU följer den modellen (bilaga 2).  

Beredning 
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli och ledning. En referensgrupp inom programrådet 

för ämneslärarprogrammet och kompletterande pedagogisk utbildning med en representant per 

fakultet (ej Medicinska fakulteten) har gett synpunkter på det föreslagna innehållet i kurserna. 

Förslag till innehåll och struktur inklusive förslag till kursansvar har även gått på remiss till 

institutioner och till programråd. Hur synpunkter på förslaget har beaktats framgår i bilaga 1. 

Tidsplan 
2017-12-05: Lärarhögskolans styrelse fattar beslut om utredning av KPU (i Uppföljnings- och 

åtgärdsplan för 2018) 

2018-06-07: Lärarhögskolans styrelse fattar ett inriktningsbeslut om att en ny KPU-utbildning 

med dels 50 procent och dels 100 procent studietakt ska starta 

2018-06-08-2018-09-09: Utarbetande av struktur för ny KPU i dialog med referensgrupp 

2018-09-10-2018-09-21: Inhämtande av kompetensbeskrivningar utifrån utarbetad 

utbildningsstruktur enligt ny beställarmodell och start på remissperiod 

2018-09-19: Fastställande av förslag till reviderad beställarmodell i Lärarhögskolans styrelse 

2018-09-22-2018-09-30: Lärarhögskolan utarbetar ett förslag till kursansvariga utifrån inkomna 

kompetensredovisningar. 

2018-10-01-2018-10-10: Remiss förslag på utbildningsstruktur samt förslag till kursansvariga 

institutioner  

2018-11-05: Lärarhögskolans föreståndare beslutar att skjuta upp utvecklingsarbetet av ny KPU ett 

år (ny planerad start höstterminen 2020) 

2019-01-09-2018-02-10: Fortsatt beredning av förslag innefattande inarbetning av synpunkter 

framkomna i remissomgång. 

För förslag till fortsatt process och tidsplan se bilaga 1. 
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Förslag till beslut 
Lärarhögskolans styrelse beslutar att: 

 fastställa förslag till kursansvar för ny KPU 50 % och 100 % enligt bilaga 1,

 fastställa förslag till fortsatt utvecklingsprocess enligt bilaga 1.

Bilagor: 

Bilaga 1: Förslag till kursansvar för ny KPU inför hösten 2020 och förslag till fortsatt 

utvecklingsprocess 

Bilaga 2: Reviderad beställarmodell Lärarhögskolan 

Bilaga 3: Remissvar 

Bilaga 4: Kompetensredovisningar 
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Förslag till kursansvar för ny KPU inför hösten 2020 och förslag 
till fortsatt utvecklingsprocess  

Bakgrund 
En utredning om Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid Umeå universitet har genomförts 
under vårterminen 2018 vid Lärarhögskolan och ligger till grund för beslut om ny KPU från ht 2019, 
https://www.aurora.umu.se/enheter/lh/planering-och-uppfoljning/. Lärarhögskolans styrelse har 
därefter fattat ett inriktningsbeslut om att en ny KPU-utbildning med dels 50 procent och dels 100 
procent studietakt skulle starta ht 2019 (p42 2018-06-07). 

Lärarhögskolans styrelse fastställde 2018-09-19, http://www.lh.umu.se/om-
lararhogskolan/organisation/styrelse/ en reviderad beställarmodell och beställning av en ny KPU följer 
den modellen. En referensgrupp inom programrådet för ämneslärarprogrammet och kompletterande 
pedagogisk utbildning med en representant per fakultet (ej Medicinska fakulteten) har gett synpunkter 
på det föreslagna innehållet i kurserna. I referensgruppen har ingått: Karolina Broman (dåvarande 
ordförande i rådet), Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Torbjörn 
Lindmark (ingick i dåvarande rådet), Pedagogiska institutionen samt Erik Sigurdson (adjungerad i 
referensgruppen), Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen. Här återfinns 
referensgruppens synpunkter https://www.aurora.umu.se/enheter/lh/planering-och-uppfoljning/ 

Institutioner har därefter erbjudits att inkomma med kompetensredovisning för kursgenomförande 
enligt reviderad beställarmodell. Förslag på ny struktur och innehåll samt instruktioner för inlämnade 
av kompetensbeskrivningar utifrån ny struktur skickas ut till institutioner med remisstid 10/9-21/9. 
Lärarhögskolan satte därefter samman ett förslag på kursansvariga och medverkande som remitterades 
till institutioner för ytterligare påsyn och synpunkter den 1 oktober 2018. Inkomna synpunkter har 
beaktats och innehållet har till viss del reviderats, se sammanfattning nedan.  

Det förslag som skickades ut för remiss den 1 oktober innebar att Institutionen för idé- och 
samhällsstudier, Pedagogiska institutionen samt Institutionen för naturvetenskapernas och 
matematikens didaktik skulle ansvara för att gemensamt driva kursutvecklingen. Detta skulle ske i 
samarbete med Institutionen för språkstudier och Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildning 
där så är aktuellt. Vidare föreslog Lärarhögskolan att de föreslagna tre huvudansvariga institutionerna 
skulle ha möjlighet att revidera innehåll i förslaget om så bedömdes relevant och att arbeta med 
progression i utbildningen i enlighet med examensmålen för ämneslärarexamen med inriktning mot 
årskurs 7-9 respektive gymnasieskolan. Administrativt stöd skulle erbjudas av Lärarhögskolans kansli. 
Utvecklingsmedel om 175 000 kr finns avsatta för kurser och för tillhörande digital teknik enligt beslut 
av Lärarhögskolans styrelse 180607. 

Mot bakgrund av synpunkter i inkomna remissvar fattade föreståndaren för Lärarhögskolan 181105 
beslut om att skjuta upp starten av en ny KPU till ht 2020 (FS 1.6.2-2145-17). Anledningarna till att 
skjuta fram starten av ny KPU till hösten 2020 var flera, bland annat att institutionerna angav att de 
hade svårt att bemanna kursutvecklingsuppdragen då personalen redan var fullt bemannade för hela 
2018 och även för så gott som hela 2019. En annan anledning var att tiden för kursutveckling skulle bli 
för knapp då kursutvecklingsuppdragen skulle innebära att utveckla en mer tillgänglig sammanhållen 
KPU, det vill säga en utbildning med närträffar (fysiska träffar) och med teknikstöd/med distans-
överbryggande teknik. Ytterligare ett skäl var att en fortsatt diskussion om programstruktur, fördelning 
av innehåll i kurserna och fördelning av kursansvar då skulle kunna processas noggrannare. 
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Förslag till fortsatt arbetsgång för att utveckla KPU 100 och 50 procents takt 
inför ht 20. 

Februari 2019 
Förslag på kursansvar beslutas av Lärarhögskolans styrelse. 

Mars 2019 
En arbetsgrupp tillsätts av de kursansvariga institutionerna under våren 2019 som får i uppdrag att 
utveckla kurser inom ny KPU. 

Mars 2019-April 2019 
Förslag på behörigheter urval till ny KPU utarbetas av Lärarhögskolans kansli skickas ut på remiss till 
programråd och till institutioner vid Umeå universitet. En utgångspunkt för förslaget är att 
urvalsgrupper kommer att skapas för ett antal strategiskt viktiga ämnen där KPU utgör enda vägen att 
utbilda sig till lärare vid Umeå universitet: exempelvis hem- och konsumentkunskap, samiska, 
specialidrott och slöjd samt att ”vissaämnen” där Umeå universitet har mycket bristfällig 
ämnesdidaktisk kompetens för undervisning i ämnesdidaktik, handledning av VFU och examensarbete 
(exempelvis datalagring, juridik) inte kommer att ingå. Ämnen där stora grupper läser inom ordinarie 
ämneslärarprogram, exempelvis historia och engelska, föreslås heller inte ingå i KPU. Däremot samtliga 
moderna språk och ytterligare ett antal ämnen förutsatt att lärosätet har ämnesdidaktisk 
lärarkompetens för undervisning i ämnesdidaktik och handledning av examensarbete. 

Beslut om behörigheter och urval tas vid Lärarhögskolans styrelsemöte i april eller juni. 

Hösten 2019-februari 2020 
Utveckling av kurser/kursplaner för KPU med utgångspunkt i förslaget i figur 1 nedan med 
utgångspunkt i examensmålen för ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9 och gymnasiet 
samt med utgångspunkt i KPU-studenters särskilda behov, vilka kan skilja sig från behov hos studenter 
på ämneslärarprogrammen. Stöd ges från utbildningsledare vid Lärarhögskolans kansli. 

Riktlinjer för utveckling av kurser: 

 Fokus i utbildningen ska vara den studerandes vetenskapliga, professionsrelaterade och
pedagogiska verksamhetsinriktning mot årkurs 7-9 och gymnasiet.

 Utbildningen ska utvecklas med åtanken att den ska vara tillgänglig för studerande oavsett
bostadsort och med möjlighet till fysiska träffar på campus och/eller lärcentra eller liknande.

 I utvecklingen av undervisnings- och examinationsformer ska digitala verktyg användas på ett
förebildligt sätt tillsammans med andra traditionella verktyg för att nå hög undervisningsskicklighet
hos studerande.

 I kursutvecklingen kan institutioner vid behov dela kurser i 7,5 hp-kurser, dock ej skapa andra
kurslängder än 7,5 hp alternativt 15 hp. Vid kurser om 15 hp rekommenderas momentindelning,

 Det står kursansvarig institution fritt att i form av gästföreläsningar och/eller poängfördelning
engagera fler institutioner än de som nämns i strukturförslaget nedan. Avseende poängfördelning
är dock en riktlinje att antalet medverkande institutioner per 15 hp (undantaget föreslagen
ämnesområdesdidaktik och VFU) ska hållas nere till max 3 institutioner per kurs.

Kursutvecklingsmedel 
Medel för utveckling till kursansvariga institutioner för implementering av ny KPU 50 och 100 procent 
är beräknat till 175 000 kr. Medlen ska användas till uppgifterna ovan. Arbetsgruppen ska lämna förslag 
på hur medlen ska fördelas mellan kursansvariga och medverkande institutioner och därefter upprättas 
avtal mellan berörd institution och Lärarhögskolan.  

Administrativa hållpunkter: 

 Basdata för respektive kurs med namn, antal högskolepoäng, nivå, behörighet, klart senast 1
september 2019 (underlag för detta i samarbete med Lärarhögskolan),
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 Utbildningsplan för KPU 50 och 150 % beslutas om av Lärarhögskolans styrelse, september 2019
(handläggs av Lärarhögskolan),

 Programtillfällen för KPU läggs upp av Lärarhögskolan senast 1 oktober 2019 (Lärarhögskolan)

 Kursplaner beslutas om senaste december 2019 (kan senareläggas) i enlighet med Lärarhögskolans
handläggningsordning för arbete med kursplaner,

 Kurstillfällen inlagda och godkända av så väl institution som fakultet senast 1 februari 2020

 Programstart ht 2020.

Stödjande dokument 
Handläggningsordning för säkring av nationella examensma ̊l vid Umea ̊ universitet  
https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-
niva/168---handlaggningsordning-for-sakring-av-nationella-examensmal-vid-umea-universitet-fs-1.1-
1410-15.pdf 

Regler för kursplaner och kurslitteraturlistor på grund och på avancerad nivå 
https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-
niva/189---regler-for-kursplaner-och-litteraturlistor-pa-grund--och-avancerad-niva-fs-1.1292-15.pdf 

Handläggningsordning för kursplaner och kurstillfällen 
https://www.aurora.umu.se/enheter/lh/planering-och-uppfoljning/ 

Blankett/bilaga till hanteringsordning för kursplaner och kurstillfällen 
https://www.aurora.umu.se/enheter/lh/planering-och-uppfoljning/ 

Utveckling av flexibilitet och tillgänglighet i utbildning, Anders Norberg, 2018 
https://www.aurora.umu.se/enheter/lh/planering-och-uppfoljning/ 

Utredning, KPU, Anna-Karin Lidström Persson, 2018 
https://www.aurora.umu.se/enheter/lh/planering-och-uppfoljning/ 
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Förslag till ny KPU-utbildning 

Figur 1. Förslag till innehåll (reviderat efter inkomna synpunkter), kursansvariga och medverkande 
institutioner. Exemplet gäller KPU med 100 procents takt. 

Termin 

och 

vecka Kurs Innehåll 

Kursansvarig Medverkande 

Termin 

1 

Vecka 1-

20 

UVK 1, 15 hp Skolväsendets historia, organisation och 

villkor  

Skolans värdegrund innefattande de 

grundläggande demokratiska värderingarna 

och de mänskliga rättigheterna inklusive 

jämställdhet, nationella minoriteter inklusive 

urfolket samerna, samt en hållbar utveckling 

Förebygga och motverka diskriminering 

Skoljuridik - introduktion 

Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom 

det utbildningsvetenskapliga fältet  

Relationen mellan vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet 

Kommunikativ förmåga och språkets 

betydelse för lärande (språk-, skriv- och 

läsutveckling) inklusive ett 

andraspråksperspektiv 

Institutionen för 

idé- och 

samhällsstudier 

12 hp 

Språkstudier, 3 hp 

Termin 

1 

Vecka 1-

20 

UVK 2, 15 hp Läroplansteori och didaktik, 

ämnesområdesdidaktik 

Utveckling och lärande 

Inlärningspsykologi 

Sociala relationer, konflikthantering och 

ledarskap och grupprocesser 

Specialpedagogik inklusive: 

neuropsykiatriska svårigheter och kunskaper 

om elevers olika språkliga behov och 

förutsättningar ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv 

Pedagogiska 

institutionen 12 

hp 

Ämnesområdesdidak

tik 3 hp (ex. 

Estetiska ämnen, 

NMD, Språkstudier, 

Idésam) 

TUV (se nedan) 

Termin 

2 

Vecka 1-

20 

VFU 1, 15 hp Planera, genomföra, utvärdera egen 

undervisning 

Estetiska 

ämnen 15 hp 

Bjud in berörda 

ämnes- och 

ämnesdidaktikinstitu

tioner 

Termin 

2 

Vecka 1-

20 

UVK 3, 15 hp Bedömning och betygsättning  

Samarbete med hem och andra aktörer i 

skola, utvecklingssamtal. Ev skoljuridik- 

fördjupning  

Institutionen för 

naturvetenskap

ernas och 

matematikens 

didaktik 11 hp 

Ämnesområdesdidak

tik 4 hp (ex. 

Estetiska ämnen, 

NMD, Språkstudier, 

Idésam) 
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Systemperspektiv på skolan, inklusive 

kvalitetsarbete och utvecklingsarbete 

Ämnesomådesdidaktik inklusive metodik 

Termin 

3 

Vecka 1-

20 

VFU 2, 15 hp Utvärdera elevers kunskaper. Utveckla egen 

undervisning och skola.  

Samarbete med omgivande samhälle, 

föräldrasamverkan 

Estetiska 

ämnen 15 hp 

Bjud in berörda 

ämnes- och 

ämnesdidaktikinstitu

tioner 

Termin 

3 

Vecka 1-

20 

Examensarb

ete, 15 hp 

Ämnesdidaktiskt inriktat En kursplan per 

ämne. 

Motiv för föreslagen poängfördelning: 

UVK 1: Institutionen för idé och samhällsstudier uppvisar i inlämnad kompetensredovisning den 
starkaste lärarkompetensen inklusive den starkaste forskningsmiljön för huvuddelen av områden som 
ska behandlas i kursen. Även Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap anger att de har 
kompetens inom skolväsendets historia, organisation och villkor, skolans värdegrund innefattande de 
grundläggande demokratiska värderingar, mänskliga rättigheterna inkl. jämställdhet samt, 
vetenskapsteori och forskningsmetodik. Sammantaget anses dock den redovisade kompetensen vid 
Institutionen för idé- och samhällsstudier vara starkare. Institutionen för språkstudier föreslås 
medverka i kursen avseende de delar som rör språk, kommunikation och lärande samt avseende ett 
minoritetsperspektiv. 

UVK 2: Pedagogiska institutionen uppvisar i inlämnad kompetensredovisning sammantaget den 
starkaste lärarkompetensen inklusive forskningsmiljö för huvuddelen av de områden som berörs inom 
kursen. Även Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap uppvisar kompetens inom delar av 
kursens områden, exempelvis läroplansteori, specialpedagogik, grupprocesser, ledarskap och 
konflikthantering. Pedagogiska institutionen och Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har i 
många fall liknande och överlappande kompetenser. En faktor, utöver redovisad starkare 
lärarkompetens och forskningsmiljö, som ytterligare väger över för Pedagogiska institutionen är att 
institutionen har omfattande erfarenhet av undervisning inom ämneslärarprogrammet såväl i ämnen 
(idrott och samhällskunskap) som avseende utbildningsvetenskaplig kärna, bland annat den inledande 
kursen ”Ämneslärare som profession”. Andelen lärare med ämneslärarbakgrund är också fler vid 
Pedagogiska institutionen, än vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Lärarhögskolan 
föreslår dock att lärarkompetens vid TUV engageras för inslag i UVK 2 som rör sociala relationer och 
konflikthantering. Av Pedagogiska institutionens kompetensredovisning framgår inte att kompetens 
finns inom ledarskap vid institutionen. Skulle så vara fallet kan Institutionen för tillämpad 
utbildningsvetenskap engageras även avseende detta område. 

Lärarhögskolan uppdrar till Pedagogiska institutionen att i dialog med Institutionen för tillämpad 
utbildningsvetenskap inkomma med ett förslag på poängfördelning för innehållet i kursen. Om 
institutionerna inte blir helt eniga om poängfördelning så beslutar Lärarhögskolans föreståndare om 
poängfördelning efter inhämtande av kompletterande underlag.  

Undervisning i ämnesområdesdidaktik föreslås ges i en omfattning om 3 hp med engagerandet av lärare 
från relevanta institutioner: exempelvis Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens 
didaktik (NV och matematik), Estetiska ämnen (estetiska ämnen), Institutionen för språkstudier 
(språkdidaktik), Institutionen för idé- och samhällsstudier (historia, religion), Pedagogik (idrott, 
samhällskunskap). Administrativ resurs för organiserandet av ämnesområdesdidaktiken tillkommer 
från Lärarhögskolan antingen i form av pengar eller personal.  
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UVK 3: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik uppvisar i inlämnad 
kompetensredovisning den starkaste lärarkompetensen inklusive forskningsmiljö för huvuddelen av de 
områden som behandlas i kursen. Även Pedagogiska institutionen och Institutionen för tillämpad 
utbildningsvetenskap redovisar kompetens inom bedömning. Samarbete med någon av dessa 
rekommenderas. En riktlinje är dock att antalet medverkande institutioner i varje kurs ska hållas nere, 
varför fler än tre medverkande (undantaget ämnesområdesdidaktik) inte rekommenderas för en kurs 
om 15 hp. 

Undervisning i ämnesområdesdidaktik föreslås ges i en omfattning om 3 hp med engagerandet av lärare 
(beroende på studentgruppen) från exempelvis Institutionen för naturvetenskapernas och 
matematikens didaktik (NV och matematik), Estetiska ämnen (estetiska ämnen), Institutionen för 
språkstudier (språkdidaktik), Institutionen för idé- och samhällsstudier (historia, religion), Pedagogik 
(idrott, samhällskunskap). Administrativ resurs för inledande planering och organisering tillkommer 
från Lärarhögskolan antingen i form av pengar eller personal.  

VFU: Estetiska institutionen har erfarenhet av organisation inom VFU från nuvarande KPU 50 % och 
flertalet av studenterna inom KPU beräknas komma från estetiska ämnen. 

Examensarbete: Förslaget innebär att examensarbeten handleds och examineras på sin respektive 
ämnesinstitution i likhet med hur det fungerar inom ordinarie ämneslärarprogram. 

Struktur 

Två kurser om 15 hp föreslås ges parallellt med 50 procents takt varje termin enligt figur 2 och 3 nedan. 
Den som studerar på 100 procents takt läser två kurser parallellt om 15 hp per termin och når examen 
efter ett och halvt års studier. Den som studerar på 50 procents takt läser en kurs om 15 hp per termin 
och når examen efter tre års studier.  

Figur 2: Nytt förslag KPU 50 

År Termin "Kursnamn" Hp Vecka 

År 1 

Ht UVK 1 15 v 1-20 

Vt UVK 2 15 v 1-20 

År 2 
Ht VFU 1 15 v 1-20 

Vt UVK 3 15 v 1-20 

År 3 
Ht VFU 2 15 v 1-20 

Vt Examensarbete 15 v 1-20 

Figur 3: Nytt förslag KPU 100 

År Termin "Kursnamn" Hp Vecka 

År 

1 

Ht UVK 1 15 v 1-20 

Ht UVK 2 15 v 1-20 

Vt VFU 1 15 v 1-20 

Vt UVK 3 15 v 1-20 

År 

2 

Ht VFU 2 15 v 1-20 

Ht Examensarbete 15 v 1-20 
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Tillträde  

För tillträde till programmet föreslås att ämnesstudier om 90 hp eller 120 hp gäller. Eftersom kurser ska 

studeras parallellt för de som studerar på 100 procents takt föreslås tillträdeskrav till de ingående 

kurserna enligt figur 4 nedan. Förslaget innebär således att behörighetskraven för kurserna är lika för 

kurser som ligger parallellt. 

 

Figur 4. Behörighetskrav till kurserna 

Kurs Behörighetskrav Nivå 

UVK 1, 15 hp Samma som till programmet Grund 

UVK 2, 15 hp Samma som till programmet Grund 

VFU 1, 15 hp 7,5 hp av 15 hp i UVK 1 samt 7,5 hp av 15 hp i UVK 2 Grund 

UVK 3, 15 hp 7,5 hp av 15 hp i UVK 1 samt 7,5 hp av 15 hp i UVK 2 Grund 

VFU 2, 15 hp 

UVK 1, 15 hp; UVK 2, 15 hp; VFU 1, 15 hp samt UVK 3, 

15 hp 

Grund och/eller 

Avancerad 

Examensarbete, 15 hp 

UVK 1, 15 hp; UVK 2, 15 hp; VFU 1, 15 hp samt UVK 3, 

15 hp 

Grund och/eller 

Avancerad 
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Inkomna synpunkter i remissomgång samt hur de beaktats i utarbetande av 
förslag 

Institutionen för idé- och samhällsstudier ställer sig positiva till förslaget på kursansvar för dem i 
UVK 1, 15 hp då de angett i kompetensredovisningarna att de har kompetenser inom aktuella områden. 

Institutionen för språkstudier anser att fördelningen av innehåll i UVK-kurserna är bättre i det 

remitterade förslaget. De föreslår vidare att det skapas en särskild examensarbetskurs för studerande 

med språk i sin utbildning. Man menar att parallella kurstillfällen inte är ett hinder för samarbete. 

Institutionen för språkstudier lämnar även specifika synpunkter till innehållet. De utgår från att 

institutionen för Idé- och samhällsstudier kontaktar dem angående inslag om urfolket samerna i UVK 1 

med utgångspunkt i området mänskliga rättigheter och diskriminering. Vidare kommenterar de 

förslaget att 2 hp avsätts för ”Specialpedagogik med viss inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling 

samt kunskaper om elevers olika språkliga behov och förutsättningar”. Omräknat i tid motsvarar detta 

6–7 dagar. Om språket inte fungerar som ett verktyg för lärande är en stor del av skolverksamheten 

obegriplig och kanske bortkastad. Elever som har behov av ett omfattande stöd i svenska och som 

kämpar med parallell språk- och kunskapsutveckling är något som alla lärare kommer att stöta på. 

Detta kräver goda kunskaper både om vad som kännetecknar sådana problem och om hur stöttning kan 

se ut. Det är viktigt för alla lärare att kunna avgöra ifall dåliga prestationer beror på bristande 

språkkunskaper eller bristande ämneskunskaper för att undgå risken att bedöma språket i stället för 

innehållet. Detta bör lärarutbildningen förbereda dem för och alla lärare behöver kunskaper om vad det 

innebär att lära på ett andraspråk och hur ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kan planeras 

och genomföras.  
 

Lärarhögskolans kommentar: Utrymmet för språkvetenskapliga perspektiv avseende kommunikation 

och lärande inklusive specialpedagogik har utökats något i nuvarande förslag från 2 till 3 hp. I UVK 1 

ingår också undervisning om minoritetsperspektiv, där Institutionen för språkstudier har god 

kompetens. 

Institutionen menar vidare att det vore bra om det angavs vilka examensmål som skulle beaktas i 

respektive kurs.   

Lärarhögskolans kommentar: Detta angavs i bilagan till det remissunderlag som skickades ut. Se även 

s. 10 nedan. 

Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen ser positivt på det förslag som lagts fram 
och värnar om att lärarutbildning i estetiska ämnen får ses som nationell angelägenhet snarare än en 
lokal. De anser vidare att det bör finnas särskilda urvalsgrupper för slöjdämnena då de annars har 
svårare att kunna konkurrera sig in på KPU i relation till sökande från konst- och musikhögskolor.  
Institutionen är inte främmande för att ta ansvar i VFU-kurser framöver när en gamla KPU 50 % fasas 
ut. Ett förslag de ger är att växla kursansvaret för VFU-kurser med exempelvis treårsintervall. Detta för 
att underlätta den administrativa arbetsbelastningen samt även kunna regelbundet utveckla kurserna. 
 
Lärarhögskolans kommentar: Särskilda urvalsgrupper för bland annat moderna språk, slöjd och hem- 
och konsumentkunskap kommer att övervägas, dels pga Umeå universitets nationella ansvar inom 
dessa ämnen (särskilt slöjd och hem- och konsumentkunskap som utöver Umeå universitet endast finns 
på 2-3 lärosäten i landet, dels på grund av den stora lärarbristen i regionen (gäller särskilt moderna 
språk).  
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Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik anser sig kunna ha 
kursansvar för en av VFU-kurserna och UVK 3. De förslår att andra institutioner tar ansvar för den 
andra VFU-kursen och för examensarbetet eftersom det är mycket arbete förknippat med kursansvaret. 
Eftersom det nu mer inte är lika stor andel studenter med naturvetenskaplig bakgrund i KPU så är inte 
NMD en naturlig kursansvarig institution.  

Lärarhögskolans kommentar: Nuvarande förslag bygger på att en annan institution tar kursansvar för 
VFU 1. 

Pedagogiska institutionen vill utifrån förslagets fördelning av innehåll inte vara kursansvariga. De 
kan tänka sig att inkomma med förnyad kompetensbeskrivning och önskan om kursansvar om 
innehållet ändras. Utifrån nuvarande förslag anser sig institutionen kunna medverka i läroplansteori 
och didaktik samt utveckling och lärande i UVK 1 och i bedömning och betygsättning samt 
specialpedagogik UVK 3. Institutionen föreslår även att ämnesdidaktiken organiseras i kluster i UVK 2 
och 3 – ämnesområdesdidaktik – för att hålla nere andelen medverkande parter. 

Lärarhögskolans kommentar: Revideringar i strukturen har genomförts i enlighet med förslag. 
Läroplansteori och didaktik samt utveckling och lärande och specialpedagogik ingår numera samlat i en 
egen kurs (UVK 2). I kursen ingår även ämnesområdesdidaktik enligt förslag från Pedagogiska 
institutionen.  

Gemensamt inlämnat remissvar från Pedagogiska institutionen, institutionen för 
tillämpad utbildningsvetenskap samt institutionen för naturvetenskapernas och 
matematikens didaktik vill att utvecklingsarbetet med en ny KPU bromsas upp så att starten skjuts 
fram till ht 2020. De tror att kursansvarsfrågan kan lösas om tidsplanen förändras så att en genomtänkt 
revidering av det nu föreslagna innehållet hinner göras. 

Lärarhögskolans kommentar: Se ovan. 

Man menar att oviljan att ta sig an kursansvar kan bero på hur det föreslagna innehållet är fördelat över 
kurserna. Områden som är undervisningsnära, tex ämnesområdesdidaktik, bör återkomma under 
utbildningen i flera kurser medan innehåll som är mer av orienterade art, t ex specialpedagogiskt 
innehåll, kan återfinnas i en enda kurs. 

Lärarhögskolans kommentar: Revideringar har genomförts i enlighet med förslag. Specialpedagogik 
ingår numera sammanhållet i en kurs (UVK 2). 

Institutionerna aknar också delar av innehållet från den nuvarande KPU:n som exempel kan nämnas 
grupprocesser, kommunikativ kompetens och lärandeteorier  

Lärarhögskolans kommentar: Detta har åtgärdats/förtydligats i förslaget. De områden som nämns 
ingår bland annat i utveckling och lärande samt inlärningspsykologi (lärandeteorier), sociala relationer, 
konflikthantering och ledarskap (grupprocesser). Grupprocesser har lagts till i förslaget för tydlighetens 
skull, likaså kommunikativ kompetens.  

Vidare lyfter institutionerna behovet att i utformningen av en KPU 50 och 100 procent tänka på att ta 
hänsyn till att en del sökande har med sig kunskaper i vetenskapsteori och forskningsmetodik och en 
del inte har det. 

Lärarhögskolans kommentar: Detta har inte åtgärdats i förslaget. Däremot föreslås en tonvikt 
avseende forskningsmetodik mot utbildningsvetenskaplig teori och metod, då väldigt få studenter även i 
nuvarande KPU 150 % har kompetens inom detta område. 

Institutionerna föreslår även att ämnesdidaktik ska genomföras i form av ämnesområdesdidaktik i både 
UVK 2 respektive 3, dvs. att studenterna får sin didaktik i ämneskluster - naturvetenskapens didaktik, 
samhällsvetenskapens didaktik, språkdidaktik, didaktik för praktisk-estetiska ämnen. 
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Lärarhögskolans kommentar: Åtgärdat i enlighet med förslag 

Institutionerna lyfter också det olyckliga med att Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap inte 
kunde inkomma med kompetensredovisningar och intresseanmälan om kursansvar då institutionen har 
haft stort ansvar i den gamla versionen av KPU. 

Lärarhögskolans kommentar: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har nu inkommit med 
en kompetensredovisning. Se ovan.  

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har inkommit med en kompetensbeskrivning 
(då de inte hade möjlighet att göra de i den tidigare remissomgången) samt synpunkter på 
kursansvarsfrågan.  

Institutionen medverkar gärna i UVK1, 2 och 3 då de bedömer att de har den vetenskapliga och 
pedagogiska kompetens samt professionserfarenhet för angivna områden ovan.  

Intresset för eventuellt kursansvar från institutionens sida är lågt då innehållet i programmet t ex 
specialpedagogik återfinns i flera olika kurser. 

Lärarhögskolans kommentar: Se ovan, detta har åtgärdats i nuvarande förslag. 
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