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Beslut
Rektors beslutsmöte (RBM)
Lärarhögskolan
FS 4.1.4-833-19

2019-04-17
Sid 1 (1)

Ärende p: 40
Ärende: Överenskommelse mellan TUV och LH om medfinansiering till kursgivning av
kursen Basic Methods, 7,5 hp, inom FU
Föredragande: Carina Rönnqvist
Bakgrund:
Institutionen för Tillämpad utbildningsvetenskap har tillfrågat FU om medfinansiering till
forskarutbildningskursen Basic methods, 7,5 hp. Kursen ska ges vt-ht 2019 och är inte obligatorisk
i FU:s kursutbud. Då flera av FU:s doktorander visat intresse för att gå en sådan kurs välkomnar
FU initiativet och går in med en medfinansiering på 30 000 kr och även ett visst administrativt
stöd. De båda parternas respektive ansvar redovisas i själva överenskommelsen.
Överenskommelsen har undertecknats av Gunnar Schedin, prefekt vid TUV och Maria Löfgren,
Lärarhögskolans rektor.

Beredning: Carina Rönnqvist har berett ärendet
Beslut: Överenskommelse har undertecknats.

Bilagor: Undertecknad överenskommelse, bilaga p 40
Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras
Projektkonto: 6000 41 110
Utbetalningssätt: Fördelas ut till institutionen
Expedieras (190425): Gunnar Schedin, Liselott Engström, Per-Åke Rosvall, Carina
Rönnqvist, Anna Nordström, Birgitta Wilhelmsson, registrator
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Beslut
Beslutsmöte
Lärarhögskolan
FS 3.1.4-322-19

2019-05-06
Sid 1 (1)

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

kursplaner som nyinrättas först förankras vid Lärarhögskolan innan ärendet hanteras
vidare enligt den ordning som gäller vid kursansvarig institution/fakultet.
Beredning: Bifogade kursplaner med i de flesta fall tillhörande blankett, har inkommit
löpande till kansliet som granskat och i förekommande fall rekommenderat revideringar
(se eventuella kommentarer i respektive kursplan alt via mejl). Rekommendation till
revidering alternativt ett godkännande har löpande delgetts berörd institution.
Beslut: Lärarhögskolans rektor beslutar att rekommendera kursansvariga

institutioner/fakulteter att fastställa kursplanerna enligt föreslagna revideringar.
Bilagor: Kursplaner samt ifyllda blanketter till kursplanerna med följande kurskoder:
6MU061, 6MU064, 6EN044, 6SV072, 6SV073, 6TY023, 6SA014, 6SP058, 6SP059,
6SP060, 6PE279, 6PE280, 6FA009, 6KN011, 6KN015

Expedieras (190507):
Studierektorer och studieadministratörer vid institutionen för estetiska ämnen,
naturvetenskapernas och matematikens didaktik, språkstudier, kostvetenskap och pedagogiska
institutionen.
Stigbjörn Lestander, Camilla Henriksson, institutionen för estetiska ämnen
Jonas Wikström, Helena Westman, institutionen för naturvetenskapernas och matematikens
didaktik
Ingela Valfridsson, Linn Bonna, institutionen för språkstudier
Annika Nylander, Marie Friman, institutionen för kostvetenskap
Mårten Almerud, administration@pedag.umu.se , pedagogiska institutionen
Ingela Jonasson, Joakim Bergbom, Agnetha Simm, Anna Rådström, Lärarhögskolan
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Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

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

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

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

2018-01-22
Sid 1 (2)

Bilaga p 41

Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

Kurskod

Kursbenämning

6MU061 Musik 2
6MU064 Musik 2, fristående

Förslag på
Hänvisning till motsvarande
klassificering till
kursplan/kurskod
utbildningsområde

2018-01-22
Sid 2 (2)

Bilaga p 41

Motiv
1. Uppdatering av FSR/innehåll
2. 6MU022 samt 6MU047
3. Ämneslärare mot gymnasieskolan (LYAGY)
Grundlärare mot åk 7-9 (LYAGR)

Motivering till förslag på klassificering

Fr o m
termin

N/R

H19

R

Bilaga p 41

Musik 2, 30hp
Innehåll

Kommenterad [MO1]: Revidera enligt kommentarer
nedan. Därefter är kursplanen godkänd av LH och kan
fastställas enligt den hanteringsordning som gäller vid
institutionen/fakulteten.

Kursen inkluderar en utveckling av delar från kursinnehåll i kursen Musik 1. Praktiskt musicerande relaterat
till instrumentala färdigheter, körsång och ensemblespel kopplas samman med studier i musikteori och gehör.
Den studerande förväntas utveckla ett förhållningssätt till de musikaliska framställningar som växer fram under
kursens gång i former av olika konstnärliga gestaltningar. Kursen innefattar grundläggande undervisning i att
anpassa musikundervisning för barn i tidigare åldrar. Användande av digitala musikverktyg som pedagogiska
verktyg och läromedel i musikundervisningen samt studier i musikhistoria, improvisation, komposition och
arrangering integreras i kursens innehåll. I kursen behandlas även musikdidaktik specifikt samt elevers lärande
och förutsättningar ur ett intersektionellt perspektiv. Instrumentalt utövande i olika former kopplas
kontinuerligt samman med dess metodik. Arbetsmiljöfrågor med relevans för den fysiska undervisningsmiljön
behandlas. Den studerandes kommunikativa förmåga används såväl musikaliskt som i skrift och tal, och
metoder för observation, dokumentation, analys och bedömning av elevers arbete samt utveckling av
pedagogiskt material studeras och prövas.
Kursen består av följande moduler
1. Modul 1, 12,5 hp (Module 1)
2. Modul 2, 10 hp (Module 2)
3. Modul 3, 7,5 hp (Module 3)
Modul 1, 12,5 hp
I modulen ligger fokus på utveckling av instrumentala färdigheter i sång, klaviaturinstrument, gitarr, bas och
trummor, ensemblespel och körsång. Lektioner i musikteori och gehör skapar en grund för samtliga delar i
kursen, samt ger verktyg för att utvecklas specifikt i form av improvisation, komposition och arrangering.
Modulen inkluderar ett förhållningssätt till de musikaliska produkter som växer fram under modulens gång
som olika former av konstnärlig gestaltning. Användande av digitala musikverktyg som pedagogiska verktyg
och läromedel i musikundervisningen integreras i hela modulen. Den kommunikativa förmågan används såväl
musikaliskt som i skrift och tal. Modulen innehåller ackompanjemang av eget och andras sjungande i olika
ensembleformer samt musikundervisnings för barn i tidigare åldrar. Fysisk arbetsmiljö med fokus på
elsäkerhet, ergonomi, hörselvård och belysning i musikundervisningssammanhang behandlas under modulen.
Modul 2, 10 hp
Fortsatt utveckling av instrumentala färdigheter, ensemblespel, körsång, samt instrumentkännedom om stråkoch blåsinstrument i undervisning. Lektioner i musikteori och gehör skapar en vidare grund för samtliga delar
i kursen, samt ger verktyg för att utvecklas specifikt i form av improvisation, komposition och arrangering.
Modulen inkluderar ett vidare förhållningssätt till de musikaliska produkter som växer fram under kursens
gång som olika former av konstnärlig gestaltning. Fortsatt användande av digitala musikverktyg som
pedagogiska verktyg och läromedel i musikundervisningen integreras i hela modulen. Den kommunikativa
förmågan används såväl musikaliskt som i skrift och tal. Färdigheter i att ackompanjera sitt eget och andras
sjungande i olika ensembleformer samt musikundervisnings för barn i tidigare åldrar utvecklas vidare. Fysisk
arbetsmiljö med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård och belysning i musikundervisningssammanhang
behandlas vidare under modulen.
Modul 3, 7.5 hp
I modulen behandlas musikämnets didaktik inklusive metodik med fokus på musikämnets historia ur ett
samhälleligt perspektiv. Metoder för observation, dokumentation, analys och bedömning av elevers arbete
studeras och prövas. Elevers lärande och ämnets förutsättningar studeras utifrån ett intersektionellt perspektiv.
Modul 3 berörs i kursen dels genom specifik undervisning i musikdidaktik, dels genom att undervisningen i
Modul 1 och 2 även inkluderar metodiska aspekter exempelvis såsom att lektioner i instrumentala färdigheter
även inkluderar undervisning i dess metodik. Modulen inkluderar en framställning av ett eget digitalt

undervisningsmaterial

Formaterat: Färgöverstrykning

Kommenterad [MO2]: Det stycke som markerats med gult
förstår jag inte riktigt.
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Förväntade studieresultat
Modul 1 och 2
För godkänd kurs ska den studerande kunna visa:
Kunskap och förståelse:
• om musikteoretiska begrepp och förståelse för sådana begrepps användning och betydelser i
musikundervisning
• om olika notationstekniker för kör och ensemble
• musikundervisningens tekniska utrustning och förståelse för sådana kunskapers betydelser i olika
musiksammanhang
• om arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård och belysning
• om att utbildningen i musik vilar på vetenskap, beprövad erfarenhet och konstnärlig grund
Färdighet och förmåga:
• att själv och tillsammans med andra musikaliskt hantera klassrumsinstrument som klaviaturinstrument,
gitarr, bas, trumset och röst
• att kunna använda partitur i kör och ensemble
• att använda musikteknik, digitala musikverktyg samt musikproduktion som pedagogiska verktyg i
musikundervisning
• att själv och tillsammans med andra musikaliskt hantera stråk- och blåsinstrument
• att arrangera och komponera musik
• att enskilt och tillsammans med andra improvisera musik i olika former
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
• till sin egen och andras kunskapsutveckling och ansvarstagande såväl i de teoretiska som de praktiska
delarna i modulen
• till framföranden utifrån olika notationer

Modul 3
För godkänd kurs ska den studerande kunna visa:
Kunskap och förståelse:
om musikundervisningens historia och förståelse för undervisningens förutsättningar
om kommunikation, rollfunktioner och konflikthantering i ensemblegrupper
om olika sätt att dokumentera och bedöma elevers lärande och ämneskunskaper
om olika musik- och kunskapsuppfattningar ur ett kursplaneperspektiv, samt deras relationer till
skolämnets innehåll och undervisningsformer
• om musikdidaktiska teorier och metoder omfattande musikpedagogisk forskningslitteratur

•
•
•
•

Färdighet och förmåga:
• att planera, genomföra och utvärdera egen undervisning
• att utöva/leda ensemblemusicerande och sång/kör i grupp samt hantera olika musikinstrument och dess
metodik.
• att använda aktuell forskning om musikundervisning i planering av undervisning
• att musikaliskt och pedagogiskt hantera situationer i samband med ledning och aktivt deltagande i
ensemble
• att leda och hantera ensemblemusikaliska aktiviteter utifrån egen komponerad och arrangerad musik

Borttaget: &
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• att skapa egna pedagogiska verktyg
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
• till elevers musikaktiviteter och progression
• till egen musikalisk och pedagogisk utveckling
• till intersektionellt sedda villkor för lärande och undervisning

Behörighetskrav
Godkänd kurs Musik 1, 30 hp eller motsvarande.

Kommenterad [MO3]: Visst följer kurs 2 direkt efter kurs
2? Skriv 22,5 hp istället för 30 hp.

Undervisningens upplägg
Modul 1, 2 och 3
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 förekommer. Det är av vikt att självstudietid används för att öka den egna kunskapen
genom ett aktivt kunskapssökande.

Examination
Modul 1 & 2
Examinering av ämneskunskaper sker genom redovisning av 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.
Modul 3
Examinering av ämneskunskaper sker genom uppvisande av redovisning av ledningsövningar, 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 studier inom musikämnets didaktik sker genom muntlig presentation av
dokumenterat material samt inlämnande av skriftlig rapport som behandlar analys, bedömningsfrågor med
aspekter ur ett intersektionellt perspektiv med hänseende till barns och ungas lärande.
För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande ha erhållit betyget VG minst 2/3 av kursens tre 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 undervisningsmodul
inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen

Formaterat: Svenska
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av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska modulerna. 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.
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/
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
Formaterat: Svenska

Mall till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

2018-01-22
Sid 1 (2)

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

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

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

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

Kurskod
6SV072

2018-01-22
Sid 2 (2)

Bilaga p 41

Kursbenämning
Att läsa och skriva i lärarutbildning och
läraryrket – fokus grundlärare

Motiv
1) Motiv för att inrätta kursen: del av uppdraget att utbilda fler
lärare/snabba upp vägen till examen
2) Kursen ersätter denna kurs: –

6SV073

Att läsa och skriva i lärarutbildning och
läraryrket – fokus ämneslärare

3) Kursen ingår i detta program: –

Kursplanerna är identiska, men vissa
uppgifter kommer att riktas till aktuell
utbildning/aktuellt yrket

5) Sätt att säkerställa att studenterna når kursens FSR: Kursen
examineras genom skriftliga uppgifter. All examination genomförs individuellt.

4) Beskrivning av kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller
senare i utbildningen: förbereder för examensarbetet

För ny kurs:
Förslag på
klassificering till
utbildningsområde
Hum

Hänvisning till motsvarande
kursplan/kurskod
andra kurser med kurskod 6SV

Motivering till förslag på klassificering

Fr o m
termin

N/R
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Att läsa och skriva i lärarutbildning och läraryrket - fokus
grundlärare
Reading and Writing in Teacher Education and the
Teaching Profession - Focus Primary School
7.5 högskolepoäng
Kurskod: 6SV072
Kursplan giltig från: 2019, vecka 23
Ansvarig enhet: Institutionen för språkstudier
SCB-ämnesrubrik: Svenska/nordiska språk
Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast
gymnasiala förkunskapskrav (G1N)
Betygsskala: Tregradig skala
Utbildningsform: Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Utbildningsnivå: Grundnivå
Studienivå (sökandewebben): Grundnivå, för nybörjare

Behörighet
Univ: Grundläggande behörighet.

Innehåll
Kursen är en introduktion till läsande och skrivande inom lärarutbildning och inom läraryrket.
I kursen behandlas strategier för att läsa och skriva olika typer av texter, att analysera och
förstå texters budskap samt att kommentera egna och andras texter ur olika perspektiv, såsom
genre, textstruktur och språklig form. Detta tränas genom analys och produktion av olika
texter samt responsgivning. I kursen introduceras också teoretiska begrepp med anknytning
till skrivande och textutformning.

Förväntade studieresultat
För godkänd kurs ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
•
•

redogöra för skriftpraktiker i högre utbildning och yrkesliv
redogöra för typiska drag i relevanta textgenrer

Färdighet och förmåga
•
•
•

kritiskt granska texter utifrån angivna kriterier
i texter identifiera sändare och sändares uttalade samt outtalade syfte
urskilja och sammanfatta texters centrala innehåll och primära budskap

Kommenterad [MO1]: Kursplanen är godkänd av LH och
kan fastställas enligt den revideringsordning som gäller vid
institutionen/fakulteten.
Anna Rådström
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•
•
•
•
•

använda grundläggande textteoretiska begrepp för att kommentera egna och andras
texter
producera situations- och mottagaranpassade texter
producera texter som möter genrespecifika krav
använda svenska ordböcker och skrivhandböcker som redskap i det egna skrivandet
använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt aktuell skriftspråksnorm

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•
•

reflektera över det egna skrivandet
på ett respektfullt och adekvat sätt formulera omdömen om och kritik av andras texter

Undervisningens upplägg
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och responsgivning via en digital
lärplattform.
Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen
ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och
internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Examination
Kursen examineras genom skriftliga uppgifter. All examination genomförs individuellt.
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.
Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.
Inlämningsuppgifter under kursens gång bedöms med något av betygen Godkänd eller
Underkänd. En avslutande skriftlig uppgift bedöms med något av betygen Väl godkänd,
Godkänd eller Underkänd.
För godkänt betyg på kursen krävs att alla delar är godkända. Den avslutande uppgiften avgör
betyg för kursen som helhet.
Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov).
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast
tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som
genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter
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ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie
provet.
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie
provtillfället.
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.
Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå.
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av
undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in
inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.
En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt
betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt
betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller
de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har
meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att
komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.
Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering
och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för
kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda
skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid
Humanistiska fakulteten.
Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras
studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan
under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen
slutat erbjudas.
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och
färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare
information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för
högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Kurslitteratur
Karlsson, Anna-Malin (Förf.) ; 2012. En arbetsdag i skriftsamhället : ett etnografiskt
perspektiv på skriftanvändning i vanliga yrken
ISBN : 978-91-1-305118-5
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Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning / Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg, Torlaug
Løkensgard Hoel ; översättning: Sten Andersson. ISBN 978-91-44-06916-6
Akademiskt läsande och skrivande / Vendela Blomström, Jeanna Wennerberg. ISBN
9789144092546
Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier / Siv Strömquist.
ISBN 9789140687487
Svenska skrivregler / red.: Ola Karlsson ; Språkrådet. ISBN 9789147111497
Artiklar och andra texter tillgängliga via nätet tillkommer, ca 100 sidor.
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Att läsa och skriva i lärarutbildning och läraryrket - fokus
ämneslärare
Reading and Writing in Teacher Education and the
Teaching Profession - Focus Secondary School
7.5 högskolepoäng
Kurskod: 6SV073
Kursplan giltig från: 2019, vecka 23
Ansvarig enhet: Institutionen för språkstudier
SCB-ämnesrubrik: Svenska/nordiska språk
Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än
60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)
Betygsskala: Tregradig skala
Utbildningsform: Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Utbildningsnivå: Grundnivå
Studienivå (sökandewebben): Grundnivå, för nybörjare

Behörighet
Univ: Grundläggande behörighet.

Innehåll
Kursen är en introduktion till läsande och skrivande inom lärarutbildning och inom läraryrket.
I kursen behandlas strategier för att läsa och skriva olika typer av texter, att analysera och
förstå texters budskap samt att kommentera egna och andras texter ur olika perspektiv, såsom
genre, textstruktur och språklig form. Detta tränas genom analys och produktion av olika
texter samt responsgivning. I kursen introduceras också teoretiska begrepp med anknytning
till skrivande och textutformning.

Förväntade studieresultat
För godkänd kurs ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
•
•

redogöra för skriftpraktiker i högre utbildning och yrkesliv
redogöra för typiska drag i relevanta textgenrer

Färdighet och förmåga
•
•
•

kritiskt granska texter utifrån angivna kriterier
i texter identifiera sändare och sändares uttalade samt outtalade syfte
urskilja och sammanfatta texters centrala innehåll och primära budskap

Kommenterad [MO1]: Kursplanen är godkänd av LH och
kan fastställas enligt den revideringsordning som gäller vid
institutionen/fakulteten.
Anna Rådström
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•
•
•
•
•

använda grundläggande textteoretiska begrepp för att kommentera egna och andras
texter
producera situations- och mottagaranpassade texter
producera texter som möter genrespecifika krav
använda svenska ordböcker och skrivhandböcker som redskap i det egna skrivandet
använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt aktuell skriftspråksnorm

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•
•

reflektera över det egna skrivandet
på ett respektfullt och adekvat sätt formulera omdömen om och kritik av andras texter

Undervisningens upplägg
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och responsgivning via en digital
lärplattform.
Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen
ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och
internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Examination
Kursen examineras genom skriftliga uppgifter. All examination genomförs individuellt.
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.
Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.
Inlämningsuppgifter under kursens gång bedöms med något av betygen Godkänd eller
Underkänd. En avslutande skriftlig uppgift bedöms med något av betygen Väl godkänd,
Godkänd eller Underkänd.
För godkänt betyg på kursen krävs att alla delar är godkända. Den avslutande uppgiften avgör
betyg för kursen som helhet.
Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov).
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast
tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som
genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter
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ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie
provet.
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie
provtillfället.
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.
Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå.
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av
undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in
inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.
En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt
betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt
betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller
de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har
meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att
komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.
Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering
och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för
kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda
skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid
Humanistiska fakulteten.
Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras
studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan
under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen
slutat erbjudas.
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och
färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare
information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för
högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Kurslitteratur
Karlsson, Anna-Malin (Förf.) ; 2012. En arbetsdag i skriftsamhället : ett etnografiskt
perspektiv på skriftanvändning i vanliga yrken
ISBN : 978-91-1-305118-5
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Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning / Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg, Torlaug
Løkensgard Hoel ; översättning: Sten Andersson. ISBN 978-91-44-06916-6
Akademiskt läsande och skrivande / Vendela Blomström, Jeanna Wennerberg. ISBN
9789144092546
Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier / Siv Strömquist.
ISBN 9789140687487
Svenska skrivregler / red.: Ola Karlsson ; Språkrådet. ISBN 9789147111497
Artiklar och andra texter tillgängliga via nätet tillkommer, ca 100 sidor.

Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

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

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

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

2018-01-22
Sid 1 (2)
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Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

Kurskod Kursbenämning
6SP058

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och
specialpedagogprogrammen, 7,5 hp

Förslag på
Hänvisning till motsvarande
klassificering till
kursplan/kurskod
utbildningsområde
Specialpedagogik

2018-01-22
Sid 2 (2)
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Motiv

Fr o m
termin

N/R

Ny kurs på specialpedagog- och speciallärarprogrammet, termin 3

Ht 19

N

(ersätter ej primärt annan kurs, men kan till viss del tolkas som att
den ersätter examensarbetes kurser på spec 30 hp. F o m ht 19
genomförs kursen i vetenskaplig metod 7, 5 hp och examensarbete
med en omfattning om 15 hp.)

Motivering till förslag på klassificering
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Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och
specialpedagogprogrammen, 7,5 hp

Kommenterad [MO1]: Se kommentarer/frågor nedan.
Föreslår att revideringar görs utifrån dessa. Kursplanen är
därefter godkänd och kan fastställas enligt den
hanteringsordning som gäller vid fakulteten/institutionen.
Anna Rådström, LH 190415

Engelskt namn: Scientific methods, Special Teacher- and Special Education
programmes, 7,5 hp Credits
Denna kursplan gäller: 2019-XX-XX och tillsvidare
Kurskod: 6SP058
Högskolepoäng: 7,5 hp
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd
Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen
Beslutad av: Prefekten, 2019-XX-XX
Reviderad av: Prefekten, 20XX-XX-XX

Innehåll
Kursen behandlar vetenskapsteoretiska och filosofiska traditioner samt kunskaper om
vetenskapliga metoder och deras möjligheter och begränsningar. I kursen läggs särskild vikt
vid metodologiska angreppssätt kopplade till forskningsprocessens olika faser. Därutöver
behandlas olika kvalitetsaspekter och etiska överväganden som forskaren ställs inför.
Innehållet avser att utgöra en grund för planeringen av ett självständigt examensarbete.

Förväntade studieresultat
Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen, 7,5 hp
Scientific methods, Special Teacher- and Special Education programmes, 7,5 hp Credits
Efter kursen ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
•
•

redogöra för olika vetenskapsteoretiska traditioner, kunskapsanspråk och metodansatser
visa förståelse för olika vetenskapliga metoders egenskaper och användbarhet samt relevans

Borttaget: ger en introduktion till
Borttaget: grundläggande
Kommenterad [MO2]: Kursen ges på avancerad nivå så
frågan uppstår om orden ”introduktion” och ”grundläggande
”ska användas. Går det istället att skriva så som jag föreslår i
texten under innehåll?
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•
•
•

för skilda typer av forskningsproblem
visa kunskap om metoder för tolkning och analys av data
visa förståelse för forskningsprocessens olika delar och hur de förhåller sig till varandra
visa kunskap om forskningsetiska frågor

Färdigheter och förmåga
•
•

formulera ett specialpedagogiskt forskningsproblem och upprätta en forskningsplan med
relevans för vald specialisering
kunna beskriva och diskutera kvalitetskriterier för olika vetenskapliga metoder

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•
•

kritiskt granska vetenskapliga texters internlogik med avseende på forskningsprocessens
olika delar samt i relation till vetenskapsteoretiska traditioner
argumentera för etiska ställningstaganden i relation till forskningsprocessen och eget valt
ämne

Behörighetskrav
Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp, Specialpedagogens och speciallärarens
yrkesfunktion 15 hp. Därutöver ytterligare godkända kurser om minst 22, 5 hp.

Undervisningens upplägg
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar under handledning.
Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik.
Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa
undervisningsmoment är vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursdelar kan ges på engelska.

Examination
Kursen examineras genom följande inslag:
• deltagande i ett obligatoriskt utbildningsmoment (U/G)
• ett muntligt seminarium (U/G)
• en individuell skriftlig inlämningsuppgift (U/G/VG)
För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom
två månader efter ordinarie provtillfälle. I de fall då prov eller obligatoriska undervisningsmoment
inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med
annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det
missade obligatoriska momentet. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första
omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje
omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som
vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att
gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad
nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av
kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Kommenterad [MN3]: Om ett tillägg om en till
examination görs är det ingen övning mer…
Kommenterad [MN4]: Jag kan inte se var eller hur detta
ska kunna genomföras!
Formaterat: Genomstruken
Formaterat: Genomstruken, Färgöverstrykning
Formaterat: Färgöverstrykning
Formaterat: Färgöverstrykning

Kommenterad [MO5]: I programbeskrivningarna på
webben anges att undervisningen delvis ges via lärplattform.
Jag blir därför osäker över att det i denna kursplanen står
”kan”. Därav gulmarkeringen. Det bör fram gå vad det är
som gäller.
Detsamma gäller för obligatoriska undervisningsmoment.
Finns det, eller finns det inte, sådana? Tänker att det
muntliga seminariet är obligatoriskt. Stämmer det? Om det
stämmer ska det framgå under examination hur det
examineras om studenten inte varit närvarande.
Kommenterad [MN6]: Se mitt tillägg nedan om
”deltagande i ett obligatoriskt utbildningsmoment (U/G)” för
att kunna möta FSR: ”kritiskt granska vetenskapliga texters
internlogik med avseende på forskningsprocessens olika
delar samt i relation till vetenskapsteoretiska traditioner”
Borttaget: kan
Formaterat: Teckenfärg: Röd, Färgöverstrykning
Formaterat: Teckenfärg: Röd
Formaterat: Teckenfärg: Röd
Formaterat: Genomstruken
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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.
För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att
erhålla betyget väl godkänd (VG) på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt
att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.

TILLGODORÄKNANDE

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

Övriga föreskrifter
xx

Litteratur
Giltig från: 2019 vecka xx
Bringsrud Silje, Fekjær, Silje. (2016). Att tolka och förstå statistik. Malmö: Gleerup.
ISBN: 9789140695482
Danemark Bert, Ekström Mats, Karlsson Jan CH (2018). Att förklara samhället. Lund:
Studentlitteratur. ISBN: 9789144116983
Liljeroth Ingrid (2017). Vägval och växande: Människor i behov av stöd – förhållningssätt, identitet,
kunskap, praktik. Stockholm: Liber. ISBN: 9789147113040
Lind Rolf (2019). Vidga vetandet. Lund: Studentlitteratur. Ges ut i sommar
Nilsson, Lena & Sorbring, Emma (red). (2019). Samverkansforskning : att främja barns och ungas
välfärd. Stockholm: Liber. ISBN: 9789147127009
Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
ISBN: 978-91-47-11206-7
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
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Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
ISBN: 9789140686121
Staffan Larsson, Om kvalitet i kvalitativa studier., 2005, Nordisk Pedagogik, (25), 1, 16-35.
Den kvalitativa forskningsintervjun
Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
ISBN: 9789144101675
Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter,
4., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2018 : 349 s. :
ISBN: 9789147113644
Åsberg Rodney
Det finns inga kvalitativa metoder - och inga kvantitativa heller för den delen: Det
kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik
Forskning i Sverige. Årgång 6, nr 4, s. 270-292. : 2001 :
https://www.ida.liu.se/~729A94/mtrl/aasberg.pdf
God forskningssed [Elektronisk resurs]
Reviderad utgåva: Stockholm: Vetenskapsrådet: 2017. ISBN: 978-91-7307-352-3
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/Godforskningssed_VR_2017.pdf
Vetenskapsrådet (2015) Kartläggning och sammanställning av forskning i Norden. ISBN 978-91-7307273-1
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b2e/1529480534014/Kartlaeggning-osammanstaellning-av-forskning-i-Norden_VR_2015.pdf
Därutöver tillkommer valbar litteratur.

Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

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

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

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

2018-01-22
Sid 1 (3)
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Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

Kurskod Kursbenämning
6SP059

Examensarbete speciallärarprogrammet
inriktning utvecklingsstörning, 15 hp

Förslag på
Hänvisning till motsvarande
klassificering till
kursplan/kurskod
utbildningsområde
Specialpedagogik

2018-01-22
Sid 2 (3)
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Motiv

Fr o m
termin

N/R

Ny kurs på speciallärarprogrammet, termin 3

Ht 19

N

(ersätter nuvarande examensarbeteskurs, 6SP047, på
speciallärarprogrammet-utvecklingsstörning, 30 hp)

Motivering till förslag på klassificering

Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

2018-01-22
Sid 3 (3)
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Examensarbete speciallärarprogrammet inriktning
utvecklingsstörning, 15 hp

Kommenterad [MO1]: Se kommentarer/frågor nedan. Gör
revideringar utifrån dessa. Kursplanen är därefter godkänd
och kan fastställas enligt den hanteringsordning som gäller
vid fakulteten/institutionen.
Anna Rådström, LH 190415

Engelskt namn: Degree Project
Special Teacher Programme for Developmental Disabilities, 15 hp
Denna kursplan gäller: 2019-XX-XX och tillsvidare
Kurskod: 6SP059
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd
Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen
Beslutad av: Prefekten, 2019-XX-XX
Reviderad av: Prefekten, 20XX-XX-XX

Innehåll
Genom deltagande i kursen får studenten träning under handledning för att självständigt
kunna planera, genomföra och skriva ett examensarbete inom det specialpedagogiska
området. Det innebär att ett vetenskapligt problem formuleras, undersöks, analyseras,
tolkas och diskuteras i enlighet med vetenskaplig praxis. Teoretiska perspektiv,
metodologiska överväganden och etiska aspekter tillämpas och fördjupas i relation till valt
ämne. Under kursen får studenten fördjupade kunskaper om vetenskapsteoretiska
traditioner och förhållningssätt genom handledning, seminarier och självständigt arbete.
Genom deltagande i kursaktiviteterna tränas studentens förmåga att systematiskt bearbeta
och värdera information med relevans för valt forskningsproblem.

Förväntade studieresultat
Examensarbete speciallärarprogrammet inriktning utvecklingsstörning, 15 hp
Degree Project Special Teacher Programme for Developmental Disabilities, 15 hp
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- visa bred kunskap om det forskningsområde som examensarbetet är en del av

Borttaget: avslutad

Bilaga p 41

- visa fördjupad kunskap om aktuell forskning, såväl nationell som internationell, av
relevans för den problematik som behandlas i examensarbetet
- visa fördjupad kunskap och förståelse för val och användning av vetenskapliga teorier och metoder
Färdighet och förmåga
- självständigt formulera, systematiskt genomföra och rapportera en vetenskaplig studie inom det
specialpedagogiska området med relevans för vald specialisering
- självständigt genomföra och skriva en teoretiskt förankrad analys av insamlade data
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- diskutera och försvara sitt examensarbete, kritiskt granska och värdera samt diskutera
medstudenters examensarbeten
- föra en fördjupad diskussion om relevanta samhälleliga och etiska aspekter i det egna
arbetet och vid granskning av medstudenters examensarbetearbeten
- självständigt värdera relationen mellan den egna kunskapsproduktionen och befintlig
specialpedagogisk forskning

Behörighetskrav
Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7, 5 hp, Specialpedagogens och speciallärarens
yrkesfunktion 15 hp. Därutöver ytterligare godkända kurser om minst 22, 5 hp.

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

Kommenterad [MO2]: Tog bort vanligen därför att det ska
framgå hur undervisningen bedrivs.
Borttaget: vanligen
Formaterat: Färgöverstrykning
Formaterat: Färgöverstrykning

Examination
Kursen examineras genom följande inslag:
• Aktivt deltagande i ett muntligt seminarium (U/G)
• Individuell muntlig opposition vid slutseminarium (U/G)
• Individuell muntligt försvar av det egna examensarbetet/uppsatsen vid slutseminarium (U/G)
• Individuell (alternativt i par) skriftlig uppsats/examensarbete (U/G/VG)
För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom
två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första
omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje
omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som
vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att
gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad
nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av
kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.
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

Formaterat: Färgöverstrykning

Kommenterad [MO3]: I programbeskrivningarna på
webben anges att undervisningen delvis ges via lärplattform.
Jag blir därför osäker över att det i denna kursplanen står
”kan”. Därav gulmarkeringen. Det bör fram gå vad det är
som gäller.
Detsamma gäller för obligatoriska undervisningsmoment.
Finns det, eller finns det inte, sådana? Tänker att det
muntliga seminariet samt opposition och försvar är
obligatoriska. Stämmer det? Om det stämmer ska det framgå
under examination hur det examineras om studenten inte
varit närvarande.
Förslag på skrivning vad gäller detta:
I de fall då prov eller obligatoriska undervisningsmoment
inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och
ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift.
Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i
rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Bilaga p 41

förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med
examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas
studenten.
För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att
bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på examensarbetet samt ett godkänt
betyg på övriga uppgifter.

TILLGODORÄKNANDE

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

Övriga föreskrifter
Litteratur
Giltig från: 2019 vecka xx
Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 121 s. :
ISBN: 978-91-44-04817-8
Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
ISBN: 978-91-47-11206-7
Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
ISBN: 9789147111510
Därutöver tillkommer valbar litteratur.

Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

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

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

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

2018-01-22
Sid 1 (3)
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Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

Kurskod Kursbenämning
6SP060

Examensarbete
specialpedagogprogrammet, 15 hp

Förslag på
Hänvisning till motsvarande
klassificering till
kursplan/kurskod
utbildningsområde
Specialpedagogik

2018-01-22
Sid 2 (3)
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Motiv

Fr o m
termin

N/R

Ny kurs på specialpedagogprogrammet, termin 3

Ht 19

N

(ersätter nuvarande examensarbeteskurs, 6SP041, på
specialpedagogprogrammet, 30 hp)

Motivering till förslag på klassificering

Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

2018-01-22
Sid 3 (3)
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Examensarbete specialpedagogprogrammet,
15 hp
Degree Project
Special Education Programme, 15 hp

Kommenterad [MO1]: Se kommentarer/frågor nedan. Gör
revideringar utifrån dessa. Kursplanen är därefter godkänd
och kan fastställas enligt den hanteringsordning som gäller
vid fakulteten/institutionen.
Anna Rådström, LH 190415

Denna kursplan gäller: 2019-XX-XX och tillsvidare
Kurskod: 6SP 060
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd
Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen
Beslutad av: Prefekten, 2019-XX-XX
Reviderad av: Prefekten, 20XX-XX-XX

Innehåll
Genom deltagande i kursen får studenten träning under handledning för att självständigt
kunna planera, genomföra och skriva ett examensarbete inom det specialpedagogiska
området. Det innebär att ett vetenskapligt problem formuleras, undersöks, analyseras,
tolkas och diskuteras i enlighet med vetenskaplig praxis. Teoretiska perspektiv,
metodologiska överväganden och etiska aspekter tillämpas och fördjupas i relation till valt
ämne. Under kursen får studenten fördjupade kunskaper om vetenskapsteoretiska
traditioner och förhållningssätt genom handledning, seminarier och självständigt arbete.
Genom deltagande i kursaktiviteterna tränas studentens förmåga att systematiskt bearbeta
och värdera information med relevans för valt forskningsproblem.

Förväntade studieresultat
Examensarbete specialpedagogprogrammet, 15 hp
Degree Project Special Education Programme, 15 hp
Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

Borttaget: kursen
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Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- visa bred kunskap om det forskningsområde som examensarbetet är en del av
- visa fördjupad kunskap om aktuell forskning, såväl nationell som internationell, av
relevans för den problematik som behandlas i examensarbetet
- visa fördjupad kunskap och förståelse för val och användning av vetenskapliga teorier och metoder
Färdighet och förmåga
- självständigt formulera, systematiskt genomföra och rapportera en vetenskaplig studie inom det
specialpedagogiska området med relevans för vald specialisering
- självständigt genomföra och skriva en teoretiskt förankrad analys av insamlade data
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- diskutera och försvara sitt examensarbete, kritiskt granska och värdera samt diskutera
medstudenters examensarbeten
- föra en fördjupad diskussion om relevanta samhälleliga och etiska aspekter i det egna
arbetet och vid granskning av medstudenters examensarbetearbeten
- självständigt värdera relationen mellan den egna kunskapsproduktionen och befintlig
specialpedagogisk forskning

Behörighetskrav
Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7, 5 hp, Specialpedagogens och speciallärarens
yrkesfunktion 15 hp. Därutöver ytterligare godkända kurser om minst 22, 5 hp.

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

Kommenterad [MO2]: Tog bort vanligen därför att det ska
framgå hur undervisningen bedrivs.
Borttaget: vanligen
Formaterat: Färgöverstrykning
Formaterat: Färgöverstrykning

Examination
Kursen examineras genom följande inslag:
• Aktivt deltagande i ett muntligt seminarium (U/G)
• Individuell muntlig opposition vid slutseminarium (U/G)
• Individuell muntligt försvar av det egna examensarbetet vid slutseminarium (U/G)
• Individuell (alternativt i par) skriftligt examensarbete (U/G/VG)
För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom
två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första
omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje
omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som
vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att
gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad
nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av

Formaterat: Färgöverstrykning

Kommenterad [MO3]: I programbeskrivningarna på
webben anges att undervisningen delvis ges via lärplattform.
Jag blir därför osäker över att det i denna kursplanen står
”kan”. Därav gulmarkeringen. Det bör fram gå vad det är
som gäller.
Detsamma gäller för obligatoriska undervisningsmoment.
Finns det, eller finns det inte, sådana? Tänker att det
muntliga seminariet samt opposition och försvar är
obligatoriska. Stämmer det? Om det stämmer ska det framgå
under examination hur det examineras om studenten inte
varit närvarande.
Förslag på skrivning vad gäller detta:
I de fall då prov eller obligatoriska undervisningsmoment
inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och
ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift.
Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i
rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
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kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.
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.
För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att
bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på examensarbetet samt ett godkänt
betyg på övriga uppgifter.

TILLGODORÄKNANDE

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

Övriga föreskrifter
Litteratur
Giltig från: 2019 vecka xx
Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 121 s. :
ISBN: 978-91-44-04817-8
Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
ISBN: 978-91-47-11206-7
Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
ISBN: 9789147111510
Därutöver tillkommer valbar litteratur.

Mall till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

2018-01-22
Sid 1 (2)

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

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

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

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

Kurskod
6SA014

2018-01-22
Sid 2 (2)
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Kursbenämning
Spanska för ämneslärare, kurs 2

Motiv
1) Motiv för att inrätta kursen: numera gemensam del i språkdidaktik
för fr, sp, ty; viss omfördelning av poäng
2) Kursen ersätter denna kurs: 6SA012
3) Kursen ingår i detta program: Ämneslärarprogrammet
4) Beskrivning av kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller
senare i utbildningen: intervall 3160 hp av ämnesstudier i spanska
5) Sätt att säkerställa att studenterna når kursens FSR: Kursen
examineras genom salstentamina samt muntliga och skriftliga uppgifter. All
examination genomförs individuellt.

För ny kurs:
Förslag på
klassificering till
utbildningsområde
Hum

Hänvisning till motsvarande
kursplan/kurskod
andra kurser med kurskod 6SA

Motivering till förslag på klassificering

Fr o m
termin

N/R
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Spanska för ämneslärare, kurs 2
Spanish for the Upper Secondary School Levels, Course 2
30.0 högskolepoäng
Kurskod: 6SA014
Kursplan giltig från: 2019, vecka 35
Ansvarig enhet: Institutionen för språkstudier
SCB-ämnesrubrik: Spanska
Huvudområden och successiv fördjupning: Spanska: Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)
Betygsskala: Tregradig skala
Utbildningsform: Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Utbildningsnivå: Grundnivå
Studienivå (sökandewebben): Grundnivå, ej nybörjare
Behörighet
Univ: 22,5 hp spanska inom intervallet 1-30 hp i vilka grammatik ska ingå, eller motsvarande

Mål
För godkänd kurs ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
• sammanfatta huvuddragen i spanskspråkig litteraturhistoria från modernismen fram till
våra dagar;
• visa grundläggande kunskaper om språkvetenskaplig terminologi på spanska;
• sammanfatta och exemplifiera grundläggande drag gällande spanskans utveckling från
latinet till våra dagar, huvudsakligen med avseende på fonologi och morfologi, men
även vokabulär;
• sammanfatta aktuell språkdidaktisk forskning om lärande och språkutveckling,
framförallt gällande spanska som främmande språk;
• kunna redogöra för några teorier om hur inlärning av ett främmande språk går till;
• kunna redogöra för hur undervisning kan stödja språkinlärningsprocessen;
• kunna beskriva och diskutera de nationella styrdokumenten och deras koppling till de
teorier om språkinlärning och språkundervisning som återfinns i den Gemensamma
europeiska referensramen.
Färdighet och förmåga
• ur ett kontrastivt perspektiv tillämpa kunskaper om spansk syntax, fraseologi,
idiomatiska uttryck, grammatik, synonymik och stilistik;
• applicera modeller för att skriva en kort teoretisk bakgrund med vetenskaplig ansats
kring en språkdidaktisk problemställning;

• analysera såväl form som innehåll i språkdidaktisk vetenskaplig text;

Kommenterad [MO1]: Revidera enligt kommentarer nedan.
Flera av kommentarerna gäller relationen mellan ”del” och
”modul”. Detta måste klargöras. Därefter är kursplanen
godkänd och kan fastställas enlig den hanteringsordning som
gäller vid fakulteten/institutionen.
Anna Rådström, LH 190416

Bilaga p 41

•
•
•
•

analysera skönlitteratur tematiskt och strukturellt;
kunna söka, sammanställa och presentera information, både muntligt och skriftligt på
spanska;
utifrån ett givet material kunna utforma förslag till undervisningsaktiviteter i spanska;
kunna motivera de didaktiska val som gjorts utifrån styrdokument och aktuell
forskning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• jämföra och förklara interkulturella fenomen;
• kunna reflektera kring egna erfarenheter av språkinlärning.

Innehåll
Grammatik och textuppbyggnad, skriftlig språkfärdighet, språkvetenskap, språkhistoria,
litteratur, språkdidaktik samt språkundervisning i ett interkulturellt perspektiv. Muntliga
språkfärdighetsövningar ingår i delarna 3, 5, 6, 7 och 8.
I kursen ingår 7,5 hp språkdidaktik.
Kursen omfattar följande delar:
1. Grammatik och textuppbyggnad, 5 högskolepoäng
Studier av ett antal områden i den spanska grammatiken och spansk syntax i ett kontrastivt
perspektiv gentemot svenska.
2. Språkdidaktik, 7,5 hp
Modulen innehåller studier av teorier om språkinlärning, en översikt över inflytelserika
teoretiska paradigm inom språkdidaktik och dessas kopplingar till nuvarande styrdokument
samt den Gemensamma referensramen i moderna språk (GERS). Utifrån detta utarbetar
studenterna förslag till undervisningsaktiviteter som ska främja elevernas språkutveckling.
Vidare behandlas aktuell forskning inom ämnesdidaktiken i språk, samt några analysmodeller
som är relevanta för ämnet. Övning i att läsa, analysera, presentera och producera
vetenskaplig text inom språkdidaktik.
3. Språkvetenskap, 4,5 hp
Studier i allmän och spansk språkvetenskap.
4. Språkhistoria, 3 högskolepoäng
Studier av huvuddragen i spanskans utveckling från latinet till våra dagar. Vidare behandlas
spanskans släktskap med och influenser från andra språk.
5. Spanskspråkig litteratur, 7,5 högskolepoäng
Studier av såväl litteraturhistoriska epoker och genrer under 1900-talet som

Kommenterad [MO2]: Längre fram i planen används
”modul”. Vad är det för skillnad på ”del” och modul? Bör
inte ”modul” konsekvent användas i hela kursplanen? Eller är
”modul” en underavdelning inom ”del”? Det finns en risk för
förvirring här. Strukturen måste klargöras.

Kommenterad [MO3]: Detta blir förvirrande eftersom det
senare står att två moduler ingår i Språkdidaktik 7,5hp.
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litteraturvetenskapliga teorier och begrepp. De ingående litterära verken analyseras utifrån
olika litteraturvetenskapliga perspektiv.
6. Språkundervisning i ett interkulturellt perspektiv, 2,5 högskolepoäng
Studier av begreppet interkulturalitet i olika kontexter. Vistelsen i Spanien utgör fallstudie av
villkoren för språkundervisning i Spanien samt av spanskt samhälle och kultur. OBS! Denna
delkurs kan bytas ut mot delkurs 7 Interkulturell fördjupning i det fall den studerande av
sociala eller medicinska skäl inte kan delta i nämnda utlandsstudier.
7. Interkulturell fördjupning 2,5 hp
OBS! I det fall studenten inte deltar i delkursen 6. Språkundervisning i ett interkulturellt
perspektiv ersätts det av ett av nedanstående alternativ:
– Interkulturell fördjupning Latinamerika, 2,5 högskolepoäng
eller
– Interkulturell fördjupning Spanien, 2,5 högskolepoäng.

Kommenterad [MO4]: Måste det stå ”OBS!” Se även
gulmarkeringar nedan
Formaterat: Färgöverstrykning

Formaterat: Färgöverstrykning

Undervisning
1. Grammatik och textuppbyggnad, 5 högskolepoäng
Föreläsningar och gruppövningar i spansk grammatik, där studiet av några kapitel i en
spanskspråkig grammatik ingår. Övningar i vokabulär, fraseologi, idiomatiska uttryck,
grammatik, synonymik och stilistik samt skriftlig översättning ingår.
2. Språkdidaktik, 7,5 högskolepoäng
I modulen Lärande och undervisning i spanska består undervisningen av föreläsningar och
seminarier. Redovisning av examinerande uppgifter görs vid ett antal obligatoriska
seminarier.

Formaterat: Teckensnitt:Fet, Kursiv

Kommenterad [MO5]: Se kommentar sid. 2
Kommenterad [MO6]: Flytta ner det som rör examination
till den del som berör examination

I modulen Vetenskaplig text med inriktning mot språkdidaktik består undervisningen av
seminarier där övningar i analys av såväl form som innehåll i språkdidaktisk akademisk text
samt egen textproduktion ingår.
3. Språkvetenskap, 4,5 högskolepoäng
Lektioner i språkvetenskap vari ingår muntliga språkfärdighetsövningar.
4. Språkhistoria, 3 högskolepoäng
Lektioner och föreläsningar i språkhistoria.
5. Modern spanskspråkig litteratur, 7,5 högskolepoäng
Lektioner i litteraturhistoria och seminarier kring de lästa texterna.
6. Språkundervisning i ett interkulturellt perspektiv, 2,5 högskolepoäng
Delkursen är förlagd till Universidad de Alcalá de Henares, Spanien. Genom ett antal
skolbesök fördjupas kunskaperna kring språkundervisningens villkor.

Kommenterad [MO7]: Se sid. 2 Där står det ”5.
Spanskspråkig litteratur”
Kommenterad [MO8]: Kring texter ur kurslitteraturen?
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7. Interkulturell fördjupning, 2,5 högskolepoäng
OBS! Denna delkurs ersätter i förekommande fall utlandsstudierna i delkurs 6.
Språkundervisning i ett interkulturellt perspektiv.
Lektioner om Spaniens eller Latinamerikas kultur och samhällsliv från 1970-talet och framåt.
Enskild handledning eller grupphandledning beroende på de studerandes ämnesval.

Examination
1. Grammatik och textuppbyggnad
examineras genom skriftligt prov
Modul 1: Grammatik och textuppbyggnad, 5 hp
Grammar and text structure
2. Språkdidaktik
examineras genom muntliga redovisningar och skriftliga uppgifter.
Modul 2: Lärande och undervisning i spanska, 4,5 hp
Teaching and learning of Spanish
Modul 3: Vetenskaplig text med inriktning mot språkdidaktik: inlämningsuppgifter, 3 hp
Scientific texts focussing on language teaching and learning

Formaterat: Färgöverstrykning

Kommenterad [MO9]: Varför ges det handledning? Skriftlig
fördjupningsuppgift?
Kommenterad [MO10]: Under rubriken Examination tilltar
förvirringen vad gäller relationen mellan ”Del” och modul”.
Här blir i flera fall del samma sak som modul.
Kommenterad [MO11]: Salstentamina?

Kommenterad [MO12]: Fortlöpande examination?

Kommenterad [MO13]: Examineras genom fortlöpande
skriftliga inlämningsuppgifter?
Formaterat: Engelska (USA)

3. Språkvetenskap
examineras fortlöpande och genom skriftliga inlämningsuppgifter
Modul 4: Språkvetenskap, 4,5 hp
Linguistics
4. Språkhistoria
examineras genom skriftligt prov
Modul 5: Språkhistoria, 3 hp
History of the Spanish language
5. Spanskspråkig litteratur
examineras genom hemtentamen och fortlöpande examination
Modul 6: Litteraturhistoria: hemtentamen, 2 hp
Literature history: written take-home exam
Modul 7: Litterära verk och litteraturteori, 5,5 hp
Literary texts and theory: continuous examination
6. Språkundervisning i ett interkulturellt perspektiv
examineras fortlöpande
Modul 8: Språkundervisning i ett interkulturellt perspektiv, 2,5 hp
Language teaching from an intercultural perspective
7. Interkulturell fördjupning

Kommenterad [MO14]: Salstenatmina?
Formaterat: Engelska (USA)

Kommenterad [MO15]: Vad består fortlöpande examination
av? Görs de beskrivna examinationerna inom både modul 6
och 7
Kommenterad [MO16]: Här introduceras två nya moduler.
Detta blir förvirrande.
Formaterat: Engelska (USA)

Kommenterad [MO17]: Vilken form av examination
används?
Formaterat: Engelska (USA)
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examineras fortlöpande samt genom ett avslutande seminarium kring en individuellt vald
fördjupningsuppgift inom området Spaniens kultur och samhällsliv alternativt inom området
Latinamerikas kultur och samhällsliv
Modul 9: Interkulturell fördjupning Latinamerika 2,5 hp
Intercultural specialisation Latin America
Modul 10: Interkulturell fördjupning Spanien, 2,5 hp
Intercultural specialisation Spain
All examination genomförs individuellt.
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.
Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För
godkänt betyg på moduler som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För
att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på
lägst 20 högskolepoäng.
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov).
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast
tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som
genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter
ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie
provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det
ordinarie provtillfället.
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.
Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla
salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av
undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in
inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Kommenterad [MO18]: På vilket sätt?
Kommenterad [MO19]: Är det en skriftlig
fördjupningsuppgift som också presenteras muntligt?
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En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt
betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt
betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller
de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har
meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att
komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.
Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering
och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för
kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda
skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid
Humanistiska fakulteten.
Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras
studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan
under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen
slutat erbjudas.
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och
färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare
information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. Ett negativt beslut om
tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer
information kontakta Studentcentrum/Examina.

Kurslitteratur
Litteraturlista giltig från: 2019, vecka 39
1. Grammatik och textuppbyggnad, 5 hp
Fält, Gunnar
Spansk grammatik för universitet och högskolor
Lund : Studentlitteratur, 2000 - 535 s.
ISBN:91-44-01423-6
Obligatorisk
Norstedts svensk-spanska ordbok : [56.000 ord och fraser]
Benson, Ken; Strandvik, Ingemar; Santos Melero, María Esperanza
Stockholm : Norstedt, cop. 1993 - xxxviii, 685 s.
ISBN:91-1-915612-X (inb.) LIBRIS-ID:7155932
Obligatorisk
2. Språkdidaktik, 7,5 hp
Tornberg, Ulrika, 2015. Språkdidaktik. 5:e uppl. ISBN : 978-91-40-69150-7.
Obligatorisk

Kommenterad [MO20]: Varför har detta stycke markerats
med gult?
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Styrdokument för ungdomsskolan. Hämtas på Skolverkets webbsida:
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-igymnasieskolan
Obligatorisk
Artiklar som hämtas från internet eller Universitetsbibliotekets digitala resurser.
Obligatorisk
3. Språkvetenskap, 4,5 hp
Lagerholm Per
Språkvetenskapliga uppsatser
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 158 s. :
ISBN: 978-91-44-05645-6
Obligatorisk
Kompendium med texter i lingvistik. Obligatoriskt. Tillhandahålls via lärplattform.
4. Språkhistoria, 3 hp
Medina López Javier
Historia de la lengua española. : español medieval 1
2. ed. : Madrid : Arco Libros : 2003 : 90 s. :
ISBN: 84-7635-382-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
5. Litteratur, 7,5 hp
Mastretta Ángeles
Arráncame la vida.
4. ed. : Barcelona : Seix Barral : 1995 : 238 s. :
ISBN: 84-322-3093-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Puig Manuel
El beso de la mujer araña
8. ed. : Barcelona : Seix Barral : 1988 : 286 s. :
ISBN: 84-322-3026-X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
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La casa de Bernarda Alba
García Lorca Federico, Josephs Allen, Caballero Juan
31. ed. : Madrid : Cátedra : 2004 : 205 s. :
ISBN: 84-376-0068-5 (även tidigare ed.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Matute Ana María
Historias de la Artámila
6. ed. en Destinolibro : Barcelona : Destino : 2002 : 172 s. :
ISBN: 84-233-2323-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
García Márquez Gabriel
Cien años de soledad
Madrid : Alfaguara : 2007. : cxxxviii, 609 p. :
ISBN: 978-84-204-7183-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Buero Vallejo Antonio
Historia de una escalera : Las meninas
21. ed. : Madrid : Espasa Calpe : 1993 : 231 s. :
ISBN: 84-239-1810-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (Endast Hisoria de una escalera som är obligatorisk)
Historia de las literaturas hispánicas : aproximaciones críticas
Castro Andrea, Jiménez Tornatore Eduardo
1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 285 s. :
ISBN: 9789144072166
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Kompendium med poesi. Obligatoriskt. Tillhandahålls via lärplattform.
Moment 6. Språkundervisning i ett interkulturellt perspektiv, 2,5 hp
Soler-Espiauba Dolores
Contenidos culturales en la enseñanza del español como 2/L
Madric : Arco libros : 2006 : 478 s. :
ISBN: 84-7635-643-9
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Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Moment 7. Interkulturell fördjupning, 2,5 hp
Litteratur väljs i samråd med examinator

Mall till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

2018-01-22
Sid 1 (2)

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

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

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

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

Kurskod
6TY023

2018-01-22
Sid 2 (2)
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Kursbenämning
Tyska för ämneslärare, kurs 2

Motiv
1) Motiv för att inrätta kursen: numera gemensam del i språkdidaktik
för fr, sp, ty; viss omfördelning av poäng
2) Kursen ersätter denna kurs: 6TY013
3) Kursen ingår i detta program: Ämneslärarprogrammet
4) Beskrivning av kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller
senare i utbildningen: intervall 31–60 hp av ämnesstudier i tyska
5) Sätt att säkerställa att studenterna når kursens FSR: Kursen
examineras genom salstentamina samt muntliga och skriftliga uppgifter. All
examination genomförs individuellt.

För ny kurs:
Förslag på
klassificering till
utbildningsområde
Hum

Hänvisning till motsvarande
kursplan/kurskod
andra kurser med kurskod 6TY

Motivering till förslag på klassificering

Fr o m
termin

N/R
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Tyska för ämneslärare, kurs 2
German for the Secondary and Upper Secondary School
Levels, Course 2
30.0 högskolepoäng
Kurskod: 6TY023
Kursplan giltig från: 2019, vecka 36
Ansvarig enhet: Institutionen för språkstudier
SCB-ämnesrubrik: Tyska
Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)
Betygsskala: Tregradig skala
Utbildningsform: Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Utbildningsnivå: Grundnivå
Studienivå (sökandewebben): Grundnivå, ej nybörjare

Behörighet
Univ: 22,5 hp från Tyska A (1-30 hp) i vilka Tysk grammatik ska ingå, eller motsvarande.

Noteringar
Kursen är beställd och godkänd av Lärarhögskolan.

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

kunna uppvisa grundläggande kännedom om olika teoretiska utgångspunkter inom
germanistisk språk- och litteraturvetenskap;
kunna redogöra för huvuddragen av det tyska språkets utveckling;
kunna beskriva och förklara det tyska språkets morfologiska och syntaktiska struktur;
kunna redogöra för några epoktypiska drag i tyskspråkig litteratur från upplysningen
till naturalismen;
på ett differentierat sätt kunna beskriva likheter och skillnader inom några områden av
tyskt och svenskt samhällsliv
kunna redogöra för några teorier om hur inlärning av ett främmande språk går till
kunna redogöra för hur undervisning kan stödja språkinlärningsprocessen
kunna beskriva och diskutera de nationella styrdokumenten och deras koppling till de teorier
om språkinlärning och språkundervisning som återfinns i den Gemensamma europeiska
referensramen.

Färdighet och förmåga

Kommenterad [MO1]: Se kommentarer/frågor nedan och
revidera enligt dem om de bedöms som relevanta. Därefter är
kursplanen godkänd av LH och kan fastställas och enligt den
hanteringsordning som gäller vid fakulteten/institutionen.
Anna Rådström, LH 190416
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kunna analysera texter från olika tider och olika geografiska områden ur ett
språkvetenskapligt perspektiv och därvid använda adekvat terminologi;
kunna observera, reflektera över och kommunicera förändringar i språkbruk och norm på olika nivåer i språket;
kunna analysera texter från olika tider ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv och
därvid använda adekvat terminologi;
kunna reflektera över och diskutera lästa texter i deras litteraturhistoriska
sammanhang;
utifrån insamlat material kring ett valt ämne kunna analysera skillnader och likheter
mellan Tyskland och Sverige;
kunna analysera vetenskapliga texter ur strukturellt, språkligt och innehållsligt perspektiv;
kunna producera kortare texter som möter genrespecifika krav;
kunna sammanfatta tyskspråkiga vetenskapliga artiklar;

kunna uttrycka sig ledigt och varierat i monologiskt tal, i samtal och i skrift på tyska
med hög grad av korrekthet och anpassning till kommunikationssituationen;
kunna överföra ett givet innehåll från svenska till tyska;
utifrån ett givet material kunna utforma förslag till undervisningsaktiviteter i tyska;
kunna motivera de didaktiska val som gjorts utifrån styrdokument och aktuell forskning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna reflektera kring egna erfarenheter av språkinlärning;
• kunna referera och citera på ett vetenskapligt korrekt sätt;
• utifrån förvärvade språkdidaktiska och ämnesmässiga kunskaper kunna argumentera
för en egen ståndpunkt;
• i viss mån kunna granska olika sorters texter på ett kritiskt sätt.

Innehåll
I kursen ingår studier av tysk syntax, det tyska språkets utveckling, tyskspråkig litteratur från
upplysningen till naturalismen samt barn- och ungdomslitteratur. Vidare ingår analys av texter
ur ett språk- och litteraturvetenskapligt perspektiv, studier av skola och samhällsliv i Tyskland
samt muntlig framställning och textproduktion. Dessutom ingår träning i att läsa och skriva
tysk vetenskapsprosa samt studier i språkdidaktik.
I kursen ingår 7,5 hp språkdidaktik.
Kursen är indelad i fyra områden:
Område 1: Språkvetenskap, 7,5 hp
Område 2: Litteraturvetenskap, 7,5 hp
Område 3: Språk- och kulturkompetens, 7,5 hp
Område 4: Språkdidaktik, 7,5 hp

Kommenterad [MO2]: Längre fram i planen används
”modul”. Bör ”modul” konsekvent användas i hela
kursplanen? Längre fram = text som följer efter rubriken
undervisning. Eller är ”modul” en underavdelning inom
”område”? Det finns en risk för förvirring här.

Områdena består i sin tur av flera delar.

Kommenterad [MO3]: Moduler? Se min fråga ovan.

Område 1: Språkvetenskap
1. Tysk språkvetenskap, 1,5 hp
Grundläggande studier av centrala språkvetenskapliga teorier utifrån ett historiskt perspektiv
och diskussion av frågeställningar inom germanistisk språkvetenskap.
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2. Språklig variation i tid och rum, 3 hp
Studier av det tyska språkets historiska utveckling med tonvikt på släktskapen med och de
kontrastiva dragen i förhållande till svenskan samt studier av ordförrådet i kulturhistorisk
belysning. Dessutom studeras utvecklingstendenser i dagens tyska samt språklig variation.
Träning i att observera, reflektera över och kommunicera de förändringar som kontinuerligt
äger rum på olika språkliga nivåer.
3. Tysk syntax, 3 hp
Fördjupade studier av tysk syntax. Träning i att jämföra tyskan med andra språk liksom i att
förklara syntaktiska fenomen.

Område 2: Litteraturvetenskap
4. Litteraturteori, 1,5 hp
Grundläggande studier av olika teorier om litteratur och litteraturvetenskap med fokus på den
germanistiska litteraturvetenskapen.
5. Tysk litteraturhistoria från upplysningen till naturalismen, 3 hp
Studier av den tyskspråkiga litteraturens historia från upplysningen till naturalismen.
6. Litteraturläsning och litteratursamtal, 3 hp
Läsning, analys och diskussion av skönlitteratur som representerar den tyskspråkiga
litteraturen från upplysningen till naturalismen. Det övergripande temat för momentet är
”Literatur in der Geschichte”. Läsning och analys av barn- och ungdomslitteratur och studier
av relevant barnlitteraturforskning.

Område 3: Språk- och kulturkompetens
7. Tysk kultur och realia, 3 hp
Studier av och individuellt vald fördjupning kring likheter och skillnader mellan svenskt och
tyskt kultur- och samhällsliv.
För den individuellt valda uppgiften samlas material in vid genomförda studiebesök på skolor,
sociala inrättningar och liknande under en obligatorisk studieresa till Tyskland.
8. Ordförråd och skriftlig språkfärdighet, 2,5 hp
Ordförråds- och fraseologiövningar. Övning i att översätta svensk normalprosa till tyska samt
att skriva egna texter av olika slag.
9. Muntlig framställning, 2 hp
Träning av förmågan att tala tyska med olika kommunikativa syften och i olika situationer. I
kursen ingår även träning i att inför en grupp med visuellt stöd muntligt presentera ett stoff.

Område 4: Spåkdidaktik
10. Språkdidaktik, 7,5 hp
Träning i att läsa och skriva tysk vetenskapsprosa med fokus på germanistiska och
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språkdidaktiska teman. Detta område innehåller även studier av teorier om språkinlärning och
en översikt över inflytelserika teoretiska paradigm inom språkdidaktik och dessas kopplingar
till nuvarande styrdokument samt den Gemensamma referensramen i moderna språk (GERS).
Utifrån detta utarbetas förslag till undervisningsaktiviteter som ska främja elevernas
språkutveckling.

Undervisning
1. Tysk språkvetenskap, 1,5 hp
Lektionsundervisning med redovisning av uppgifter.
2. Språklig variation i tid och rum, 3 hp
Lektionsundervisning med redovisning av uppgifter.
3. Tysk syntax, 3 hp
Lektionsundervisning med redovisning av uppgifter.
4. Litteraturteori, 1,5 hp
Lektionsundervisning med redovisning av uppgifter.
5. Tysk litteraturhistoria från upplysningen till naturalismen, 3 hp
Föreläsningar.
6. Litteraturläsning och litteratursamtal, 3 hp
Obligatoriska seminarier med redovisning av uppgifter.
7. Tysk kultur och realia, 3 hp
Obligatoriska seminarier med redovisning av uppgifter före och efter den utlandsförlagda
delen av momentet.
En del av modulen är förlagd till ett tyskspråkigt land där studiebesök och insamling av
material genomförs. Obligatoriska seminarier under utlandsvistelsen med reflektion kring
iakttagelser gjorda vid auskultation och i kontakt med enskilda personer och institutioner i
Tyskland. Handledning av fördjupningsuppgift.
Studerande som har synnerliga skäl att inte delta i utlandsresan insamlar motsvarande material
via till exempel litteratur, internet eller intervjuer med tyskspråkiga.
8. Ordförråd och skriftlig språkfärdighet, 2,5 hp
Lektionsundervisning.
9. Muntlig framställning, 2 hp
Obligatoriska övningar i muntlig framställning, t.ex. presentationer, referat, diskussioner och
samtal.
10. Språkdidaktik, 7,5 hp
Seminarier kring vetenskapliga texter.
I modulen Deutsch lernen und lehren består undervisningen av föreläsningar och seminarier.
Redovisning av examinerande uppgifter görs vid ett antal obligatoriska seminarier.

Kommenterad [MO4]: Ska ”Att läsa och skriva tysk
vetenskapsprosa” och ”Deutsch lernen und lehren” nämnas
här? Då följer det strukturen ovan och det blir lättare att förstå
när dessa moduler nämns nedan.
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Examination
All examination genomförs individuellt. Examinationen i alla moduler förutom Modul 11:
Deutsch lernen und lehren genomförs på tyska.
1. Tysk språkvetenskap, 1.5 hp
Muntligt prov.
Modul 1: Tysk språkvetenskap (German Linguistics), 1,5 hp
2. Språklig variation i tid och rum, 3 hp
En muntlig referatuppgift samt skriftligt prov.
Modul 2: Språklig variation i tid och rum (History of the German Language), 3 hp
3. Tysk syntax, 3 hp
En muntlig referatuppgift samt skriftligt prov.
Modul 3: Tysk syntax (German Syntax), 3 hp
4. Litteraturteori, 1,5 hp
Muntligt prov.
Modul 4: Litteraturteori (Literature Theory), 1,5 hp
5. Tysk litteraturhistoria från upplysningen till naturalismen, 3 hp
Muntligt prov.
Modul 5: Tysk litteraturhistoria från upplysningen till naturalismen (Hist of the German
Literature fr Enlightenment to Naturalism), 3 hp
6. Litteraturläsning och litteratursamtal, 3 hp
Fortlöpande examination, redovisning av uppgifter samt muntligt prov med en
sammanfattande diskussion av seminarietexterna.
Modul 6: Litteraturläsning och litteratursamtal (Reading and Discussing German Literature),
3.0 hp
7. Tysk kultur och realia, 3 hp
Fortlöpande examination samt muntlig och skriftlig redovisning av fördjupningsuppgiften.
Modul 7: Tysk kultur och realia (German Social and Cultural Studies), 3 hp
8. Ordförråd och skriftlig språkfärdighet, 2,5 hp
Två inlämningsuppgifter och skriftligt prov.
Modul: 8: Ordförråd och skriftlig språkfärdighet (Vocabulary and Written Proficiency), 2,5
hp
9. Muntlig framställning, 2 hp
Fortlöpande examination med redovisning av uppgifter samt muntligt prov.
Modul 9: Muntlig framställning (Oral Presentation), 2 hp
10. Språkdidaktik, 7,5 hp
a) Inlämningsuppgifter i vetenskaplig text (3 hp)
b) Bedömning av muntliga uppgifter inom undervisningens ram samt av en skriftlig uppgift
(4,5 hp)
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Modul 10: Att läsa och skriva tysk vetenskapsprosa (Reading and Writing Academic Texts in
German), 3 hp
Modul 11: Deutsch lernen und lehren (Teaching and Learning of German), 4,5 hp
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.
Fortlöpande examination, redovisning av mindre uppgifter samt inlämningsuppgifter bedöms
med något av betygen Godkänd eller Underkänd. För avslutande examination i modulerna
används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på
moduler som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.
Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget väl godkänd särskild
vikt vid den studerandes förmåga att producera korrekt tyska samt att analysera och tillämpa
kursens innehåll. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den uppnått detta
betyg på lägst 20 hp.
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov).
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast
tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som
genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter
ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie
provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det
ordinarie provtillfället.
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.
Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla
salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av
undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in
inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.
En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt
betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt
betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller
de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har
meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att
komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.
Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering
och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
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En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för
kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda
skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid
Humanistiska fakulteten.
Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras
studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan
under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen
slutat erbjudas.
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och
färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare
information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. Ett negativt beslut om
tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer
information kontakta Studentcentrum/Examina.

Mall till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

2018-01-22
Sid 1 (2)

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

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

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

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

Kurskod
6FA009

2018-01-22
Sid 2 (2)
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Kursbenämning
Franska för ämneslärare, kurs 2

Motiv
1) Motiv för att inrätta kursen: numera gemensam del i språkdidaktik
för fr, sp, ty; viss omfördelning av poäng
2) Kursen ersätter denna kurs: 6FA005
3) Kursen ingår i detta program: Ämneslärarprogrammet
4) Beskrivning av kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller
senare i utbildningen: intervall 31–60 hp av ämnesstudier i franska
5) Sätt att säkerställa att studenterna når kursens FSR: Kursen
examineras genom salstentamina samt muntliga och skriftliga uppgifter. All
examination genomförs individuellt.

För ny kurs:
Förslag på
klassificering till
utbildningsområde
Hum

Hänvisning till motsvarande
kursplan/kurskod
andra kurser med kurskod 6FA

Motivering till förslag på klassificering

Fr o m
termin

N/R
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Franska för ämneslärare, kurs 2
French for the Secondary an Upper Secondary School
Levels, Course 2
30.0 högskolepoäng
Kurskod: 6FA009
Kursplan giltig från: 2019, vecka 36
Ansvarig enhet: Institutionen för språkstudier
SCB-ämnesrubrik: Franska
Huvudområden och successiv fördjupning: Franska: Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)
Betygsskala: Tregradig skala
Utbildningsform: Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Utbildningsnivå: Grundnivå
Studienivå (sökandewebben): Grundnivå, ej nybörjare

Behörighet
22 hp franska inom intervallet 1-30 hp eller motsvarande, vari Grammatik och vokabulär ska
ingå.

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

förstå vetenskaplig terminologi inom ämnesområdet;
uppvisa kännedom om olika kulturella och språkliga varieteter;
sätta in litterära verk i deras historiska sammanhang;
uppvisa allmänna kunskaper om språkhistoria och specifika kunskaper om franskans
utveckling från latinet;
redogöra för några teorier om hur inlärning av ett främmande språk går till;
redogöra för hur undervisning kan stödja språkinlärningsprocessen;
beskriva och diskutera de nationella styrdokumenten och deras koppling till de teorier
om språkinlärning och språkundervisning som återfinns i den Gemensamma
europeiska referensramen;

Färdighet och förmåga
•
•
•

muntligt och skriftligt redovisa fakta om kulturella och språkliga varieteter i den
franskspråkiga världen
följa instruktioner på svenska och franska;
använda begrepp inom ämnesområdet utifrån ett kontrastivt perspektiv i muntlig och
skriftlig produktion;

Kommenterad [MO1]: En välskriven kursplan! Se några
små kommentarer angående förtydliganden under
examination. Därefter är kursplanen godkänd av LH och kan
fastställas enligt den hanteringsordning som gäller vid
fakulteten/institutionen.
Anna Rådström, LH 190418
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•
•
•
•
•
•

uttrycka sig i tal och i skrift på franska med hög grad av korrekthet med anpassning till
kommunikationssituationen och genrespecifika krav;
översätta korta texter till svenska och till franska med huvudsakligen korrekt
grammatik, syntax och vokabulär;
uppfatta ett kunskapsinnehåll i talad eller skriven standardfranska och kunna återge
detta muntligt och skriftligt;
självständigt söka information och referera och citera källor på allmänt vedertaget sätt;
utifrån ett givet material kunna utforma förslag till undervisningsaktiviteter i franska
motivera de val som gjorts utifrån styrdokument och aktuell forskning;

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•
•
•

•
•

kritiskt granska källor vid informationssökning;
kritiskt värdera information i hjälpmedel, t ex ordböcker;
kritiskt granska den pedagogiska utformningen av didaktiska texter inklusive
internetplatser, främst sådana inriktade mot fransk språkfärdighetsträning och
språkmetodik;
reflektera kring egna erfarenheter av språkinlärning;
utifrån förvärvade språkdidaktiska och ämnesmässiga kunskaper kunna argumentera
för en egen ståndpunkt.

Innehåll
I kursen ingår 7,5 hp språkdidaktik.
Kursen består av fyra områden som i sin tur är indelade i moduler:
Område 1. Fransk språkvetenskap och språkhistoria (French Linguistics and Language
History), 7,5 hp
I detta område ingår studier i språkhistoria med inriktning på franska, i nutida franska
varieteter samt en breddad teoretisk skolning i modern språkvetenskap med inriktning på
franska
Följande moduler ingår i området:
a) Språkhistoria (French Language History), 3,5 hp
b) Lingvistik (Linguistics), 2 hp
c) Nutida franska (Contemporary French), 2 hp
Område 2. Fransk litteratur och litteraturvetenskap (French Literature and Literary
History), 7,5 hp
I detta område studeras fransk och franskspråkig litteratur från 1800- och 1900-talen,
tillsammans med litteraturhistoria och litteraturteori med inriktning på franska. Här ges
träning i att inta ett vetenskapligt förhållningssätt såväl vid tolkning av texter som vid egen
skriftlig produktion.
Följande moduler ingår i området:
a) 1800-talets litteratur och litteraturhistoria (19th Century Literature and Literary History),
4,5 hp
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b) 1900-talets litteratur och litteraturhistoria (20th Century Literature and Literary History), 3
hp
Område 3. Språk- och kulturkompetens (Linguistic and Cultural Proficiency), 7,5 hp
I detta område ingår fördjupade studier av kultur- och samhällsyttringar i den franskspråkiga
världen samt fortsatta studier av fransk grammatik med fördjupad språkfärdighetsträning i
form av översättning och med fokus på språklig korrekthet. Här ges fördjupad träning i att
använda hjälpmedel (t.ex. ordböcker, grammatikor, läromedel och internet). Vidare ges
träning i att inta en prövande hållning till informationssökning samt i att hantera källor på
allmänt vedertaget sätt.
Följande moduler ingår i området:
a) Fransk grammatik (French Grammar), 2,5 hp
b) Översättning (Translation), 3 hp
c) Kultur och interkulturell kommunikation (Cultural Studies and Intercultural
Communication), 2 hp
Område 4. Språkdidaktik (Language Teaching and Learning), 7,5 hp
Området innehåller studier av teorier om språkinlärning, en översikt över inflytelserika
teoretiska paradigm inom språkdidaktik och dessas kopplingar till nuvarande styrdokument
samt den Gemensamma referensramen i moderna språk (GERS). Utifrån detta utarbetar
studenterna förslag till undervisningsaktiviteter som ska främja elevernas språkutveckling.
I detta område tränas även förmågan att läsa, höra och skriva olika typer av texter på franska
(t ex argumenterande och akademiska) samt att presentera dem muntligt på någorlunda
korrekt franska. Vidare ges träning i att inta en prövande hållning till informationssökning
samt i att referera och citera källor på allmänt vedertaget sätt.
Följande moduler ingår i området:
a) Ämnesdidaktisk text (Teaching and Learning French Texts), 1,5 hp
b) Muntlig färdighet för klassrummet (Oral Proficiency in the Classroom), 1,5 hp
c) Acquisition et enseignement de français (Teaching and Learning French), 4,5 hp

Undervisning
För hela kursen gäller:
Flera moduler löper parallellt med varandra. Undervisningen består av föreläsningar, lektioner
med gruppövningar, seminarier och individuell handledning. Allsidig språkfärdighetsträning
ingår i alla områden. Ej schemalagd tid ägnas åt självstudier.
Tillgång till dator och internetuppkoppling erfordras bl.a. för tillgång till ämnets kurswebb
och för inlämning av vissa skriftliga uppgifter.
Område 1. Fransk språkvetenskap och språkhistoria (7,5 hp)
•
•

lektionsundervisning med gruppövningar i språkhistoria;
lektionsundervisning och gruppövningar i lingvistik;
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•

lektionsundervisning i nutida franska.

Område 2. Fransk litteratur och litteraturvetenskap (7,5 hp)
•
•

föreläsningar och lektionsundervisning i 1800-talets litteratur och litteraturhistoria;
föreläsningar och seminarier i 1900-talets litteratur och litteraturhistoria.

Område 3. Språk- och kulturkompetens (7,5 hp)
•
•

lektionsundervisning i grammatik och översättning;
lektionsundervisning och seminarier i kultur och interkulturell kommunikation

Område 4. Språkdidaktik (7,5 hp)
•
•

Föreläsningar, lektioner och seminarier.
Redovisning av examinerande uppgifter görs vid ett antal obligatoriska seminarier.

Examination
Examinationen sker på följande sätt för kursens olika moduler:
Område 1, Fransk språkvetenskap och språkhistoria, examineras genom bedömning av:
a) skriftligt prov i språkhistoria (3,5 hp)
b) examinerande seminarier i lingvistik (2 hp)
c) examinerande seminarier i nutida franska (2 hp).

Kommenterad [MO2]: Salstentamen?
Kommenterad [MO3]: Hur går examinationen till?
Kommenterad [MO4]: Hur går examinationen till?

Område 2, Fransk litteratur och litteraturvetenskap, examineras genom bedömning av:
a) skriftliga inlämningsuppgifter och examinerande seminarier i 1800-talets litteratur och
litteraturhistoria (4,5 hp)
b) skriftliga inlämningsuppgifter och examinerande seminarier i fransk 1900-talsteater och
litteraturhistoria (3 hp)
Område 3, Språk- och kulturkompetens, examineras genom bedömning av:
a) skriftligt prov och inlämningsuppgifter i grammatik (2,5 hp)
b) skriftligt prov i översättning (3 hp)
c) muntlig och skriftlig redovisning av individuellt vald uppgift i kultur och interkulturell
kommunikation (2 hp)
Område 4, Språkdidaktik (Language Teaching and Learning) 7,5 hp
Examination sker genom bedömning av redovisade muntliga och skriftliga uppgifter
a) muntliga och skriftliga presentationer av didaktisk text (1,5 hp)
b) schemalagda examinerande seminarier (1,5 hp)
c) Bedömning av muntliga uppgifter inom undervisningens ram samt av en skriftlig uppgift
(4,5 hp)

Kommenterad [MO5]: Hur går examinationen till?
Här står det att seminarierna är schemalagda vilket får mig att
undra om seminarierna inom område 1 också är det.
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Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd, med
undantag av de muntliga redovisningarna i 4c som bedöms med betygen Godkänd eller
Underkänd. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. För
att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på
tillsammans lägst 15 högskolepoäng, vari ska ingå provet i översättning.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av
examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas
inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska
kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad
examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast
tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som
genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter
ordinarie provtillfälle.
Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med
annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till
det missade provet.
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en
kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator
utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska
fakultetsnämnden.
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två
tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av
undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in
inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.
Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet, Campus Umeå.
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för
godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå
godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån
det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att
studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är
enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre
betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i
stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
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

Bilaga p 41

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
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och
färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare
information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för
högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Kurslitteratur
Litteraturlista (Ej klarmarkerad)
Område 1. Fransk språkvetenskap och språkhistoria (French Linguistics and
Language History), 7,5 hp
Obligatorisk kurslitteratur
Walter, Henriette
Le français dans tous les sens : grande et petites histoires de notre langue
Paris : Robert Laffont, 2008, c1988 - 445 p.
ISBN:978-2-7578-0245-8 LIBRIS-ID:11825019
Obligatorisk
Material tillgängligt via kurssidan.

Område 2. Fransk litteratur och litteraturvetenskap (French Literature and
Literary History), 7,5 hp
Obligatorisk kurslitteratur 1800-talet
Flaubert Gustave
Madame Bovary
.,
Valfri pocketupplaga.
Obligatorisk
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Balzac, Honoré de
L’auberge rouge
.,
Valfri pocketupplaga.
Obligatorisk
Sand George
Indiana
.,
Valfri pocketupplaga.
Obligatorisk
Zola Emile
Thérèse Raquin
.,
Valfri pocketupplaga.
Obligatorisk
Sisask Florence
Poesikompendium
.,
Tillhandahålls av institutionen.
Obligatorisk
de Duras Claire
Ourika
.,
Valfri pocketupplaga.
Obligatorisk
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Obligatorisk kurslitteratur 1900-talet
Cixous, Hélène
Tambours sur la digue : sous forme de pièce ancienne pour marionnettes jouée par des acteurs
Paris : Théâtre du Soleil, 1999 - 124 s.
ISBN:2-905012-11-0 LIBRIS-ID:8393106
Obligatorisk
Giraudoux Jean
La guerre de Troie n'aura pas lieu
.,
Valfri pocketupplaga.
Obligatorisk
Ionesco Eugène
Rhinocéros
.,
Valfri pocketupplaga.
Obligatorisk
Sartre Jean-Paul
Les mains sales
.,
Valfri pocketupplaga.
Obligatorisk
Material tillgängligt via kurssidan.

Referenslitteratur
Kibédi Varga, Áron; Bertho, Sophie
Mots et merveilles : une histoire de la littérature française
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Calis, Piet
1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning, cop. 1995 - v, [1], 235 s.
ISBN:91-622-1472-1 (inb.) ; 530:00 LIBRIS-ID:7442938
Deshusses, Pierre; Karlson, Léon
La littérature française au fil des siècles
Paris : Bordas, 1994 - 2 vol.
LIBRIS-ID:8225786

Område 3. Språk- och kulturkompetens (Linguistic and Cultural Proficiency),
7,5 hp
Obligatorisk kurslitteratur
Robert, Paul
Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue franc?aise
Rey-Debove, Josette; Rey, Alain
Nouvelle édition millésime 2008 : Paris : Dictionnaires le Robert, 2007 - xlii, 2837 s.
ISBN:978-2-8490-2321-1 LIBRIS-ID:10591420
Någon av ordböckerna Le Nouveau Petit Robert eller Le Robert Micro.
Obligatorisk
Le Robert micro : dictionnaire d'apprentissage de la langue française
Rey, Alain
Nouv. ed. enrichie pour 2006 : Paris : Dictionnaires Le Robert, 2006. - xxiii, 1506 s.
ISBN:2-8490-2252-7 (ed. de poche) LIBRIS-ID:10451976
Valfri upplaga.
Obligatorisk
Bonniers franska grammatik.
Wall, Kerstin
1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning, 1999 - 336 s. : ill.
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ISBN:91-622-0893-4
Valfri upplaga.
Obligatorisk
Material tillgängligt via kurssidan.

Referenslitteratur
Boysen, Gerhard
Fransk grammatik
Lund : Studentlitteratur, 1996 - 514 s.
ISBN:91-44-48931-5
Pedersen, John; Vikner, Carl; Spang-Hanssen, Ebbe
Fransk universitetsgrammatik
Göteborg : Esselte studium/Akad.-förl., 1982 - xiii, [1], 432 s.
ISBN:91-24-15974-3
Danell, Karl Johan; Olsson, Hugo
La grammaire française.
Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1998 - xi, [1], 84 s.
ISBN:91-21-17736-8 ; 129:00 LIBRIS-ID:7221934
Supplément
Norstedts franska ordbok : [fransk-svensk, svensk-fransk] : [81000 ord och fraser]
Wahlman Laurell, Birgitta; Nygren, Håkan
2. uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok, 1997 - x, [10], 511, [13], 503, [1], 32 s.
ISBN:91-7227-001-2 (inb.) ; 372:00 LIBRIS-ID:7626387
Bruneau, Charles
Petite histoire de la langue française.
Parent, Monique; Poignet, Gérard
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4. éd. : Paris : Colin, 1966 - 410 s.
LIBRIS-ID:11277
Dauzat, Albert
Tableau de la langue française : origine, évolution, structure actuelle
Paris : 1967 - 295 s.
LIBRIS-ID:8080765
Wartburg, Walther *von*
Évolution et structure de la langue française
12. éd. : Tübingen : Francke, 1993 - 294 S.
ISBN:3-7720-0013-4 (kart.) ; DM 34.00 LIBRIS-ID:5936227

Område 4. Språkdidaktik (Language Teaching and Learning), 7,5 hp
Tornberg, Ulrika
Språkdidaktik
5. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning AB, 2015 - 253 s.
ISBN:9789140691507 LIBRIS-ID:18357144
Obligatorisk
Material tillgängligt via kurssidan.

Formaterat: Engelska (USA)

Mall till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

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

2018-01-22
Sid 1 (2)
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Mall till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

Kurskod Kursbenämning
6PE279

2018-01-22
Sid 2 (2)
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Motiv

Språk och matematik i ett
specialpedagogiskt perspektiv

Fr o m
termin

N/R

Ht2019

N

Helt nya breddningskurser för speciallärarprogrammet
6PE280

Matematik i specialpedagogiskt
perspektiv

Förslag på
Hänvisning till motsvarande
klassificering till
kursplan/kurskod
utbildningsområde

HT2019 N

Motivering till förslag på klassificering

Kursplan
Arbetskopia
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Uttagen: 2019-04-10
Se kommentar/fråga. Därefter är kursplanen godkänd och kan fastställas enligt den
hanteringsordning som gäller vid fakulteten/institutionen.
Anna Rådström, LH 190418

Språk och matematik i ett specialpedagogiskt perspektiv
Language and mathematics in a special educational perspective
7.5 högskolepoäng
Kurskod: 6PE279
Kursplan giltig från: 2019, vecka 34
Ansvarig enhet: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
SCB-ämnesrubrik: Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som
förkunskapskrav (A1F)
Betygsskala: Tregradig skala
Utbildningsform: Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Studienivå (sökandewebben): Avancerad nivå

Behörighet
Univ: Termin 1 och termin 2, 60 hp.

(Detta kommer kanske automatiskt in när planen
publiceras?)
För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Mål
Kunskap och förståelse
beskriva språk-, läs-, skriv- och matematiksvårigheter samt diskutera konsekvenser som dessa svårigheter kan få i
den pedagogiska praktiken,
visa didaktisk kunskap om och förståelse för möjligheter och hinder för lärande vid språk-, läs-, skriv- och
matematiksvårigheter,
visa förståelse för språk-, läs-, och skrivsvårigheter i ett flerspråkigt perspektiv,
visa förståelse för matematikens betydelse i vardag och i ett samhällsperspektiv.

Färdighet och förmåga
med ett kritiskt förhållningsätt analysera lärandesituationer och föreslå främjande insatser lärande vid språk-, läs-,
skriv- och matematiksvårigheter,
visa förmåga att tillämpa språkutvecklande och språkstödjande arbetssätt i lärmiljö och undervisning för att
undanröja hinder för elever i språk-, läs-, och skrivsvårigheter och/eller koncentrationssvårigheter,
visa förmåga att bidra till utveckling av de hälsofrämjande och pedagogiska arbetet med målet att kunna möta
behoven hos alla barn oh elever i deras matematikutveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
reflektera över elevers olika förutsättningar och behov samt analysera skolans betydelse i utvecklande av en
inkluderande och gynnsam lärandemiljö för alla elever,
visa insikt om vikten av samverkan med andra yrkesgrupper inom språk-, läs-, skriv- och matematikområdet,

reflektera över attityders och värderingars betydelse för lärandet.

Innehåll
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I kursen ges kunskap om orsaker till språk-, läs-, skriv- och matematiksvårigheter med förankring i relevant forskning och
beprövad erfarenhet. Kursen behandlar evidensbaserade pedagogiska arbetssätt och metoder som utvecklar lärmiljön och
främjar lärandet för elever i klassrummet. Dessutom problematiseras kontextens betydelse för elevernas språk-, läs-,
skriv- och matematikutveckling. I kursen behandlas även hur skolan och pedagogen i samverkan med andra verksamheter
och professioner kan ge stöd och utmaningar till elever.

Undervisning
Undervisning drivs i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier, gruppdiskussioner samt fältstudieuppgifter.

Examination
Kursen examineras genom följande prov:
muntlig examination i samband med aktivt deltagande i seminarier,
individuella skriftliga inlämningsuppgifter, samt
individuella skriftliga rapporter.
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov är godkända. Vid seminarierna och skriftliga inlämningsuppgifterna
ges endast något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U). De individuella skriftliga rapporterna bedöms med något
av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U).
Slutbetyg på kursen beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda. För betyger väl godkänt (VG) krävs utöver
att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G), även att samtliga skriftliga rapporter bedömts med resultatet
väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts slutbetyget 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.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på̊ 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.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå
universitet 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 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.

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.
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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. 68 §§ 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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Mall till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

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

Språk och matematik i ett
specialpedagogiskt perspektiv

Fr o m
termin

N/R

Ht2019

N

Helt nya breddningskurser för speciallärarprogrammet
6PE280

Matematik i specialpedagogiskt
perspektiv

Förslag på
Hänvisning till motsvarande
klassificering till
kursplan/kurskod
utbildningsområde

HT2019 N

Motivering till förslag på klassificering

Kursplan
Arbetskopia
Bilaga p 41

Uttagen: 2019-04-10
Se kommentarer/frågor. Därefter är kursplanen godkänd och kan fastställas enligt den
hanteringsordning som gäller vid fakulteten/institutionen.
Anna Rådström, LH 190418

Matematik i specialpedagogiskt perspektiv
Mathematics in a special educational perspective
7.5 högskolepoäng
Kurskod: 6PE280
Kursplan giltig från: 2019, vecka 34
Ansvarig enhet: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
SCB-ämnesrubrik: Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som
förkunskapskrav (A1F)
Betygsskala: Tregradig skala
Utbildningsform: Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Studienivå (sökandewebben): Avancerad nivå

Behörighet
Univ: Termin 1 och termin 2, 60 hp.

(Detta kommer kanske automatiskt in när planen publiceras? Se
nedan)
För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Mål
Kunskap och förståelse
beskriva matematiksvårigheters orsaker och uttryck samt diskutera konsekvenser som dessa svårigheter kan få i
den pedagogiska praktiken,
visa kunskap om och förståelse för möjligheter och hinder för matematiklärande,
visa förståelse för matematikens betydelse i vardag och i ett samhällsperspektiv.

Färdigheter och förmåga
med ett kritiskt förhållningssätt analysera lärandesituationer och föreslå främjande insatser för matematiklärande,
visa förmåga att bidra till utveckling av det hälsofrämjande och pedagogiska arbetet med målet att kunna möta
behoven hos alla barn och elever,
språkets betydelse för matematiklärandet, med fokus på resonemang och kommunikationsförmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
reflektera över elevers olika förutsättningar och behov samt analysera skolans betydelse i utvecklandet av en
inkluderande och gynnsam lärandemiljö för alla elever,
reflektera över attityders och värderingars betydelse för matematiklärandet,
visa insikt om vikten av samverkan med andra yrkesgrupper.

Innehåll

I kursen ges kunskap om orsaker till matematiksvårigheter med förankring i relevant forskning och beprövad erfarenhet.
Kursen behandlar evidensbaserade pedagogiska arbetssätt och metoder som utvecklar lärmiljön och främjar lärandet för
elever i klassrummet. Dessutom problematiseras kontextens betydelse för elevers matematikutveckling. I kursen Bilaga p 41
behandlas även hur skolan och pedagogen i samverkan med andra verksamheter och professioner kan ge stöd och
utmaningar till elever.

Undervisning
Undervisning drivs i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier, gruppdiskussioner samt fältstudieuppgifter.

Examination
Kursen examineras genom följande prov:
muntlig examination i samband med aktivt deltagande i seminarier,
Kolla bokstaven ”å” som blivit lite

individuella skriftliga inlämningsuppgifter,
samt
konstig på ett par ställen
individuella skriftliga rapporter.
För att bli godkänd på̊ kursen krävs att samtliga prov är godkända. Vid seminarierna och skriftliga inlämningsuppgifterna
ges endast något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U). De individuella skriftliga rapporterna bedöms med något
av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U).
Slutbetyg på̊ kursen beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda. För betyget väl godkänt (VG) krävs utöver
att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G), även att samtliga skriftliga rapporter bedömts med resultatet
väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sättsslutbetyget underkänt (U) på̊
kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på̊ kursens samtliga prov.
Student som erhållit godkänt resultat på̊ ett prov får ej genomgå förnyat prov.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd pågrund 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.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå̊
universitet Regler för betyg och examination på̊ grund- och avancerad nivå̊ (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet
erbjuds senast två̊ 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 del av en kurs, har rätt 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.

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i Bilaga p 41
yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6 8 §§ samt Umeå̊ universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå̊ (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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Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

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

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

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

2018-01-22
Sid 1 (3)
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Kurskod Kursbenämning

Motiv

6KN011

En stor översyn över kurserna inom HK, 90 hp, påbörjades under
2018. Vi översynen ses helheten över med dess struktur, ordning
och innehåll. Nya HK A startade vt19 och till hösten – 19 ska nya
kursplanen för HK B implementeras. VT- 20 kommer ny kursplan
för HK C att implementeras.

Hem och konsumentkunskap B, 30 hp

Fr o m
termin

N/R

Ht -19

N

Denna kurs ersätter HK B, 30 hp (6KN025)

Förslag på
Hänvisning till motsvarande
klassificering till
kursplan/kurskod
utbildningsområde
Natur

6KN011

Motivering till förslag på klassificering
Tidigare kursplan inom HK med innehåll av bl. a kökslaborationer har klassificerats
med prislapp natur.

Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

2018-01-22
Sid 3 (3)
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Kursplan HKB 30 hp

Hem- och konsumentkunskap B, 30.0 hp
Home- and Consumer Studies B, 30 Credits

Högskolepoäng: 30.0 hp
Kurskod: XX
Ansvarig institution: Institutionen för kostvetenskap
Datum för fastställande: XX
Beslutad av: Prefekten
Giltig från: XX
Giltig till: Tillsvidare
Nivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Kostvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Betygsgrader: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Innehåll
Kursen består av följande moduler:
1. Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del II (Food Science and Food Processes Part
II), 7.5 hp
2. Hållbar konsumtion (Sustainable Consumption), 7.5 hp
3. Hem- och konsumentkunskap i teori och praktik del I, (Home and Consumer Studies in theory
and practice, part I), 5 hp
4. Hem- och konsumentkunskap i teori och praktik del II, (Home and Consumer Studies in
theory and practice, part II), 5 hp
5. Mat och hälsa- en fördjupning (Advancement in Food and health), 5 hp

Modul 1: Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del II, 7.5 hp
I modulen ingår att välja, hantera, tillaga och värdera livsmedel i relation till hälsa, ekonomi, miljö, tid
och sensoriska aspekter. Grundläggande metoder för matlagning och bakning analyseras och
tillämpas. Kemiska processer som sker vid hantering och tillagning belyses översiktligt. Mat och
måltider värderas och analyseras för att möta olika elevers behov. Recept analyseras och modifieras
med fokus på hälsa, ekonomi, miljö, tid samt sensoriska och pedagogiska aspekter.
Modul 2: Hållbar konsumtion, 7.5 hp
Modulen behandlar betydelse för barn och ungdomars levnadsvanor konsumtion och levnadsvanors
och konsumtion av varor och tjänster i relation till sociologiska perspektiv och hållbar utveckling.
Reklam och mediers påverkan på olika målgruppers konsumtion belyses och problematiseras. Lagar
som reglerar köp och marknadsföring samt myndigheter och organisationer som stärker
konsumentens ställning behandlas. Modulen belyses genomgående med fokus på barn och
ungdomar och innehållet problematiseras utifrån lärarens roll och uppdrag.

Modul 3: Hem- och konsumentkunskap i teori och praktik del I, 5 hp

Kommenterad [MO1]: Hur många hp utgörs av
ämnesdidaktik inkl. metodik? Det antingen anges i
anslutning till varje modul men kan också anges i
”klumpsumma” i en mening underrubriken ”innehåll”.
Bifogar det belut LH tog våren 2017 om att ange hp för
ämnesdidaktik.
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I modulen tränar studenten på att planera pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i gällande
styrdokument där konstruktion av valida och reliabla uppgifter ingår. I modulen ingår även analys av
läromedel samt fördjupade studier av ämnesdidaktisk forskning.

Modul 4: Hem- och konsumentkunskap i teori och praktik del II, 5 hp
Modulen behandlar bedömning, dokumentation, utvärdering, återkoppling och betygsättning av
pedagogisk verksamhet. Studenten tränar på att planera, värdera och bedöma olika
bedömningsprocesser inom hem- och konsumentkunskap. Vidare tränar studenten på att observera
och dokumentera kunskap i handling.

Modul 5: Mat och hälsa – en fördjupning, 5 hp
I modulen behandlas människans behov av vitaminer och mineraler, olika livsmedels innehåll av
dessa och därtill kopplade kostrelaterade folksjukdomar. Övervikt och ätstörning hos barn och
ungdomar samt vegetarisk och vegansk kosthållning problematiseras och diskuteras. Modulen
behandlar även kostbudskap i media samt kommunikationsprocesser relaterat till hälsobudskap.
Studenten tränar också på att planera och genomföra sensoriska övningar.

Förväntade studieresultat
Modul 1: Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del II, 7.5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
•
•
•

Redogöra för matlagningstermer och kulinariska ord
Beskriva översiktliga kemiska processer vid hantering och tillagning av livsmedel
Förklara kvalitets- och näringsvärdesförändringar som kan uppstå vid hantering, förvaring och
tillagning av olika livsmedel

Färdighet och förmåga
•
•

Tillämpa grundläggande metoder för matlagning och bakning
Tillämpa ämnesdidaktiska metoder som används vid yrkesutövningen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•
•

Värdera och modifiera recept utifrån olika perspektiv
Värdera olika livsmedel, matlagningsmetoder och maträtter utifrån hälsa, ekonomi, miljö, tid och
sensoriska aspekter

Modul 2: Hållbar konsumtion 7.5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
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•
•

Redogöra för lagar som reglerar konsumenters rättigheter o skyldigheter samt ge exempel på
hur dessa tillämpas
Identifiera kunskap och kompetenser som är av betydelse för hållbar konsumtion

Färdighet och förmåga
•

Visa ämnesdidaktiska förmågor inom området konsumtion som krävs för yrkesutövningen

Värderingsförmåga o förhållningssätt
•
•

Granska och diskutera reklam och mediers påverkan på barn och ungdomar
Diskutera vilken betydelse konsumtion av varor och tjänster har för barn och ungdomar samt
för en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling

Modul 3: Hem- och konsumentkunskap i teori och praktik, del I, 5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
•

Redogöra för grundläggande innehåll i en pedagogisk planering

Färdighet och förmåga
•
•

Konstruera pedagogiska planeringar utifrån styrdokument och didaktisk forskning
Konstruera valida och reliabla formativa elevuppgifter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•
•

Motivera undervisningsinnehåll och arbetssätt utifrån styrdokument och ämnesdidaktisk
litteratur
Analysera och problematisera olika läromedels validitet och användbarhet

Modul 4: Hem- och konsumentkunskap i teori och praktik, del II, 5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
•

Redogöra för formativa och summativa bedömningsprocesser

Färdighet och förmåga
•
•

Planera reliabla och valida formativa och summativa bedömningsprocesser
Observera och dokumentera kunskap i praktisk handling

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•
•
•

Värdera olika examinationsformers och examinationsfrågors förmåga att bedöma olika
kunskapskvaliteter i skolämnet
Analysera och problematisera pedagogiska planeringar och elevuppgifter utifrån dess förmåga
att visa kunskapskvaliteter i skolämnet
Analysera och problematisera bedömning av kunskap i praktisk handling
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Modul 5: Mat och hälsa – en fördjupning, 5 hp
Kunskap och förståelse
•
•
•

Redogöra för människans behov av vitaminer och mineraler
Redogöra för livsmedels innehåll av vitaminer och mineraler
Redogöra för kostrelaterade folksjukdomar kopplade till vitamin- och mineralintag

Färdighet och förmåga
• Näringsvärdesberäkna, analysera och modifiera vegetariska och veganska måltider
• Kommunicera och bemöta kost- och hälsobudskap
• Planera och genomföra Sapere-laboration tillsammans med grundskoleelever
Värderingsförmåga och förhållningssätt
•
•

Diskutera hur man kan bemöta elever med olika behov och förutsättningar
Diskutera vegetarisk och vegansk kosthållning i relation till hälsa, ekonomi och miljö

Behörighetskrav
Hem- och konsumentkunskap A, 30hp, med godkänt resultat om minst 7.5hp godkänt, eller
motsvarande.

Undervisningens upplägg
Undervisningen består av föreläsningar och litteraturstudier med obligatoriska seminarier. Praktiska
inslag förekommer i samtliga moduler, men i olika omfattning. Dessa följs upp av reflektioner och
diskussioner. Grupparbeten och enskilda arbeten redovisas på varierande sätt; muntligt, skriftligt och
med hjälp av digitala verktyg. Demonstrationer och framföranden filmas. Problembaserat lärande
och fallbeskrivningar ingår i undervisningen. Praktiska övningar med elevgrupper förekommer.
Didaktiska diskussioner förs kontinuerligt i de olika modulerna. Vissa moduler läses parallellt och
inbördes ordning kan ändras. Tre obligatoriska fysiska veckoträffar spritt under terminen ingår i
kursen.

Examination
Modul 1. Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del II, 7.5 hp
Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter som betygssätts med U, G eller VG. I
modulen ingår även seminarier och individuella test via lärplattform samt laborationer i grupp med
individuell bedömning. För dessa sätts betygen U eller G.
Modul 2. Hållbar konsumtion, 7.5 hp
Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter som betygssätts med U, G eller VG. I
modulen ingår även seminarier. För dessa sätts betygen U eller G.

Kommenterad [MO2]: Ska det inte stå 22,5hp här? Det är
ju en 30hp kurs.
Formaterat: Färgöverstrykning
Formaterat: Färgöverstrykning
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Modul 3. Hem- och konsumentkunskap i teori och praktik I, 5 hp
Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter som betygssätts med U, G eller VG. I
modulen ingår även seminarier. För dessa sätts betygen U eller G.

Kommenterad [MO3]: examinerande seminarier

Modul 4. Hem-och konsumentkunskap i teori och praktik II, 5 hp
Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter som betygssätts med U, G eller VG. I
modulen ingår även seminarier. För dessa sätts betygen U eller G.
Modul 5. Mat och hälsa – en fördjupning, 5 hp
Examination sker genom individuell skriftlig tentamen via lärplattform och individuella skriftliga
uppgifter som betygssätts med U, G eller VG. I modulen ingår även individuella skriftliga och muntliga
uppgifter som bedöms U eller G. Det förekommer också seminarier och laborationer i grupp som
bedöms U eller G.

Hel kurs
Examinerande uppgifter sker löpande under kursen. För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga
examinerande delar är godkända. För betyget Väl godkänd läggs i bedömningen särskild vikt vid den
studerandes förmåga att föra samman olika innehållsliga delar till ett för lärarprofessionens
relevanta helhetsperspektiv. Välgrundade tolkningar och kritisk analys är centrala. För att erhålla
betyget Väl godkänd på hel kurs ska alla uppgifter vara godkända och minst 17.5 hp utgöra betyget
Väl godkänd.
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas
tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av
studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år
från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska
undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det
istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i
rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst
fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på
moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna
kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student
som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att
gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive
ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen. Detta gäller i maximalt två år från det att
tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.
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.
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för

Kommenterad [MO4]: Enligt Umu:s regler för kursplaner
ska betygskriterier inte skrivas in i kursplaner utan meddelas
studenterna på annat sätt.
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godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå
godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det
eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna
meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att
komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om
studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och
således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter
förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se
högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för
högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina. Student har rätt att få prövat om
en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan
godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8
§§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
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Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

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

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

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

Motiv

6KN015

Lärare på en befintlig lärarexamen erbjuds att läsa 45 hp HK vid
Umeå universitet och därmed kan komplettera sin behörighet
med ytterligare ett ämne. Kurserna består av HK A 30 hp samt HK
B , 15 hp. En stor översyn över kurserna inom hela HK-blocket, 90
hp, påbörjades under 2018. Vi översynen ses helheten över med
dess struktur, ordning och innehåll med tanke på HK-ämnets alla
central delar ska rymmas inom 45 hp.

Hem och konsumentkunskap B, 15 hp

Nya HK A startade vt19 och till hösten – 19 ska nya kursplanen för
HK B, 15 hp, implementeras.
Denna kurs ersätter HK B, 15 hp (6KN026)

Förslag på
Hänvisning till motsvarande
klassificering till
kursplan/kurskod
utbildningsområde

Motivering till förslag på klassificering

Fr o m
termin

N/R

Ht -19

N

Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16

Natur
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6KN011

Tidigare kursplan inom HK med innehåll av bl. a kökslaborationer har klassificerats
med prislapp natur.
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Hem- och konsumentkunskap B, 15.0 hp
Home- and Consumer Studies B, 15 Credits

Formaterat: Kantlinje: Nederkant: (Enkel heldragen linje,
Auto, 0,5 pt Radbredd)

Högskolepoäng: 15.0 hp
Kurskod: XX
Ansvarig institution: Institutionen för kostvetenskap
Datum för fastställande: XX
Beslutad av: Prefekten
Giltig från: XX
Giltig till: Tillsvidare
Nivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Kostvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Betygsgrader: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Innehåll
Kursen består av följande moduler:
1. Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del II (Food Science and Food Processes Part
II), 7.5 hp
2. Hållbar konsumtion (Sustainable Consumption), 7.5 hp

Modul 1: Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del II, 7.5 hp
I modulen ingår att välja, hantera, tillaga och värdera livsmedel i relation till hälsa, ekonomi, miljö, tid
och sensoriska aspekter. Grundläggande metoder för matlagning och bakning analyseras och
tillämpas. Kemiska processer som sker vid hantering och tillagning belyses översiktligt. Mat och
måltider värderas och analyseras för att möta olika elevers behov. Recept analyseras och modifieras
med fokus på hälsa, ekonomi, miljö, tid samt sensoriska och pedagogiska aspekter.
Modul 2: Hållbar konsumtion, 7.5 hp
Modulen behandlar levnadsvanor och konsumtion av varor och tjänster i relation till sociologiska
perspektiv och hållbar utveckling. Reklam och mediers påverkan på olika målgruppers konsumtion
belyses och problematiseras. Lagar som reglerar köp och marknadsföring samt myndigheter och
organisationer som stärker konsumentens ställning behandlas. Modulen belyses genomgående med
fokus på barn och ungdomar och innehållet problematiseras utifrån lärarens roll och uppdrag.

Förväntade studieresultat
Modul 1: Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del II, 7.5 hp

Kommenterad [MO1]: Hur många hp utgörs av
ämnesdidaktik inkl. metodik? Det antingen anges i
anslutning till varje modul men kan också anges i
”klumpsumma” i en mening underrubriken ”innehåll”.
Bifogar det belut LH tog våren 2017 om att ange hp för
ämnesdidaktik.
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För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
•
•
•

Redogöra för matlagningstermer och kulinariska ord
Beskriva översiktliga kemiska processer vid hantering och tillagning av livsmedel
Förklara kvalitets- och näringsvärdesförändringar som kan uppstå vid hantering, förvaring och
tillagning av olika livsmedel

Färdighet och förmåga
•
•

Tillämpa grundläggande metoder för matlagning och bakning
Tillämpa ämnesdidaktiska metoder som används vid yrkesutövningen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•
•

Värdera och modifiera recept utifrån olika perspektiv
Värdera olika livsmedel, matlagningsmetoder och maträtter utifrån hälsa, ekonomi, miljö, tid och
sensoriska aspekter

Modul 2: Hållbar konsumtion 7.5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
•
•

Redogöra för lagar som reglerar konsumenters rättigheter o skyldigheter samt ge exempel på
hur dessa tillämpas
Identifiera kunskap och kompetenser som är av betydelse för hållbar konsumtion

Färdighet och förmåga
•

Visa ämnesdidaktiska förmågor inom området konsumtion som krävs för yrkesutövningen

Värderingsförmåga o förhållningssätt
•
•

Granska och diskutera reklam och mediers påverkan på barn och ungdomar
Diskutera vilken betydelse konsumtion av varor och tjänster har för barn och ungdomar samt
för en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling

Behörighetskrav
Hem- och konsumentkunskap A, 30hp, med godkänt resultat om minst 7.5hp godkänt, eller
motsvarande.

Undervisningens upplägg
Undervisningen består av föreläsningar och litteraturstudier med obligatoriska seminarier. Praktiska
inslag förekommer i båda modulerna, men i olika omfattning. Dessa följs upp av reflektioner och
diskussioner. Grupparbeten och enskilda arbeten redovisas på varierande sätt; muntligt, skriftligt och
med hjälp av digitala verktyg. Demonstrationer och framföranden filmas. Problembaserat lärande
och fallbeskrivningar ingår i undervisningen. Didaktiska diskussioner förs kontinuerligt i de olika
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modulerna. Vissa moduler läses parallellt och inbördes ordning kan ändras. Två obligatoriska fysiska
träffar ingår i kursen.

Examination
Modul 1. Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del II, 7.5 hp
Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter som betygssätts med U, G eller VG. I
modulen ingår även seminarier och individuella test via lärplattform samt laborationer i grupp med
individuell bedömning. För dessa sätts betygen U eller G.
Modul 2. Hållbar konsumtion, 7.5 hp
Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter som betygssätts med U, G eller VG. I
modulen ingår även seminarier. För dessa sätts betygen U eller G.

Kommenterad [MO2]: examinerande seminarier

Hel kurs
Examinerande uppgifter sker löpande under kursen. För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga
examinerande delar är godkända. För betyget Väl godkänd läggs i bedömningen särskild vikt vid den
studerandes förmåga att föra samman olika innehållsliga delar till ett för lärarprofessionens
relevanta helhetsperspektiv. Välgrundade tolkningar och kritisk analys är centrala. För att erhålla
betyget Väl godkänd på hel kurs ska alla uppgifter vara godkända och minst 7.5 hp utgöra betyget Väl
godkänd.
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas
tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av
studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år
från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska
undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det
istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i
rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst
fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på
moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna
kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student
som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att
gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive
ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen. Detta gäller i maximalt två år från det att
tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.
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.

Kommenterad [MO3]: Enligt Umu:s regler för kursplaner
ska betygskriterier inte skrivas in i kursplaner utan meddelas
studenterna på annat sätt.
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En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för
godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå
godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det
eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna
meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att
komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om
studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och
således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter
förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se
högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för
högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina. Student har rätt att få prövat om
en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan
godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8
§§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
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