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Föredragningslista 

Föreståndarens beslutsmöte 

Lärarhögskolan 

 

2019-05-27 

Sid 1 (1)  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Tid: Kl 13.00 

Plats: Sammanträdesrummet, plan 5 i Förvaltningshuset 

Ärende Anmärkning Föredragande 

42 Omdisponering av medel 

inom ramen för 

forskningssatsningen 2017-

2020; Specialpedagogik 

 

Anmälan av beslut 

Bilaga p 42 

Anna Nordström 

FS 4.1.1-667-16 

43 Fördelning av extra 

expensmedel till Anders 

Holmgren för forsknings- 

och utvecklingsuppdrag inom 

utbildningsområdet 

 

Anmälan av beslut 

Bilaga p 43 

Carina Rönnqvist 

FS 2.1.6-300-18 

44 Omdisponering av beviljade 

medel till Michael Lindblad 

för forskningstid 2018-2019 

 

Beslut 

Bilaga p 44 

Anna Nordström 

FS 2.1.6-502-17 

45 Inkomna kursplaner för 

nyinrättande 

 

Beslut 

Bilaga p 45 

Anna Rådström 

FS 3.1.4-32219 

46 Uppdatering av 

examensbeskrivning för 

grundlärarprogrammet med 

inriktning mot fritidshem 

 

Beslut 

Bilaga p 46 

Anna Rådström 

FS 3.1.5-459-17 

47 Kursutvecklingsmedel för 

kurser i 

yrkeslärarprogrammet  

 

Beslut 

Bilaga p 47 

Birgitta Wilhelmsson 

FS 3.1.3-1760-18 

48 Brytdatum för kurser inom 

utbildningsvetenskaplig 

kärna för 

förskollärarprogrammet, 

grundlärarprogrammen och 

ämneslärarprogrammet, 

våren och hösten 2020 

Beslut 

Bilaga p 48 

Birgitta Wilhelmsson 

FS 3.2-1041-19 

 



 

Beslut 

Lärarhögskolan/Föreståndarens beslutsmöte 

 

FS 4.1.1-667-16 

 

2019-05-08 

Sid 1 (1)  

 

 Lärarhögskolans kansli 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Ärende p: 42 
 

Ärende: Omdisponering av medel inom ramen för forskningssatsningen 2017-2020; 

Specialpedagogik 

 

Föredragande: Anna Nordström 

 

Bakgrund: Inom ramen för forskningssatsningen 2017-2020, området specialpedagogik, innehar 

Yvonne Knospe en tvåårig anställning som postdoktor. Lärarhögskolan fördelar medel till 

Pedagogiska institutionen som är värd för satsningen och medlen fördelas sedan vidare till 

Institutionen för språkstudier.  

 

Yvonne Knospe har sökt en lektorstjänst och bedömts behörig av sakkunnig. Mot bakgrund av 

detta ansöker Pedagogiska institutionen och Institutionen för språkstudier om att från och med 1 

september 2019 få disponera kvarvarande medel inom postdoktortjänsten på så vis att Knospe 

färdigställer sitt postdoktorprojekt inom ramen för lektorstjänsten. Omfattningen på 

forskningsdelen inom lektoratet och som då skulle finansieras av Lärarhögskolan är 60 procent 

kommer att sträcka sig något längre än de kvarvarande 6 månaderna av postdoktorstjänsten men 

inte längre än dispositionstiden för satsningen. 

 

Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli 

 

Beslut: Föreståndaren beslutar att bevilja ansökan. 

  

Motivering till beslut: Ansökan beviljas eftersom medlen kommer att förbrukas inom 

dispositionstiden för satsningen och användas inom samma område. 

 

Projektkonto och utbetalningssätt: Beslutet har ingen påverkan på tidigare beslutade 

utbetalningar. 

 

Bilagor:  

1) Omdisponeringsansökan gällande Knospe 190306,  

2) Omdisponering budget Specped Knospe 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras (190508):  

Daniel Andersson, Christina Karlberg, institutionen för Språkstudier 

Simon Wolming, Daniel Sandén, Pedagogiska institutionen 

Carina Rönnqvist, Agnetha Simm, Anna Nordström, Boa Drammeh, Lärarhögskolan 

Registrator 

 



Bilaga p 42
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Bilaga p 42

år 2016 år 2017 år 2018 år 2019 SUMMA

tkr tkr tkr tkr tkr

2 Postdoktorstjänster,100% forskning i 24 månader 716,074 1 432,148 734,918 2 883,141

Expenser 2 postdokprojekt 50,000 100,000 50,000 200,000

Forskningsledare (25%, 20%, 20% Docent Kim Wickman) 208,684 174,673 179,913 563,270

Forskningsmiljö expenser: 17 include external reviewer for postdocs 50,000 30,000 30,000 110,000

SUMMA kostnader 0,000 1 024,758 1 736,821 994,831 3 756,411

IGEM ungefärligt belopp (15%) 0,000 153,714 260,523 149,225 563,462

lokalkostnader 0,000 45,585 84,515 48,361 178,462

TOTALT 0,000 1 224,057 2 081,859 1 192,417 4 498,334

4 498,334

lokalkostnad 2016: 3372 kr / m2

normalkontor 35,406 36,468 37,562 38,689 148,125

Språkstudier

Lön 358,037 716,074 367,459

I-gem 53,706 107,411 55,119

Lokaler 18,234 37,562 19,345

Summa 429,977 861,047 441,923

Utbetalt 457,495 833,529

Diff -27,518 27,518



 

Beslut 

Föreståndares beslutsmöte (FBM) 

Lärarhögskolan 

FS 2.1.6-300-18 

 

2019-05-08 

Sid 1 (2)  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Ärende p: 43 
 

Ärende: Fördelning av extra expensmedel till Anders Holmgren för forsknings- och 
utvecklingsuppdrag inom utbildningsområdet 
 

Föredragande: Carina Rönnqvist 

Bakgrund 

Hösten 2017 påbörjade Anders Holmgren ett tvåårigt forsknings- och utvecklingsuppdrag (FoU-

uppdrag) om 30 procent, tid som till hälften finansierats av Lärarhögskolan och till hälften av 

skolhuvudman. Enligt avtal kan han disponera medlen till och med vårterminen 2020. I samband 

med att Holmgren beviljades medel av Lärarhögskolans för FoU-uppdraget beviljades han även 15 

tkr för expenser kopplade till uppdraget. Vid Lärarhögskolans RBM den 4 april 2017 fattades också 

ett särskilt beslut1 där det klargjordes att personer som har Lärarhögskolans FoU-uppdrag ska 

kunna söka upp till 35 tkr extra för kostnader kopplade till uppdraget, den summa som Holmgren 

också anger i sin ansökan skickad Lärarhögskolan den 6 maj 2019.  

Dessa aktiviteter vill Holmgren genomföra för sina expensmedel för FoU-uppdraget läsåret 2019-

2020: 

- Noralf-konferensen i Göteborg den 3–4 oktober 2019 på Institutionen för pedagogik 

och specialpedagogik vid Göteborgs universitet 

- Noralf-konferensen i Tromsö hösten 2020 

Beredning 

Lärarhögskolans kansli och ledningsgrupp har berett ärendet.  

Beslut 

Lärarhögskolans föreståndare beslutar att fördela 15 tkr till Anders Holmgren i extra expensmedel 

för genomförandet av hans FoU-uppdrag. Medlen får användas till expenser men ej till lön. 

 
Motivering till beslut 

Möjligheten att få extra expensmedel är kopplad till FoU-uppdragets längd och omfång med viss 

flexibilitet beroende på angelägenheten av den eller de tänkta aktiviteter/-na. Man kan erhålla ca 

15 tkr per år. Anders Holmgren har ett tvåårigt uppdrag på 30 procent och har sedan tidigare 

beviljats 15 tkr. Han bör beviljas ytterligare 15 tkr för att kunna fullfölja sitt uppdrag och 

rapportera och sprida sina resultat.  

Bilagor: Ansökan om expensmedel, Anders Holmgren 

 

 

 

 

                                                             
1 RBM; 17-04-04, p 31, FS 1.3.2-645-17 



 

Beslut 

Föreståndares beslutsmöte (FBM) 

Lärarhögskolan 

FS 2.1.6-300-18 

 

2019-05-08 

Sid 2 (2)  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras 

 

Projektkonto: 6000 41 000 

 

Utbetalningssätt 

Medlen fördelas ut till institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Utöver denna summa 

tillkommer universitets- och fakultetsgemensamma kostnader som fördelas till berörd fakultet i 

vanlig ordning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras (190508):  

Anders Holmgren, Per Dahlström, Skellefteå kommun 

Gunnar Schedin, Liselott Engström, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap 

Carina Rönnqvist, Anna Nordström, Agnetha Simm, Lärarhögskolan 

Registrator 

 

 



   2019-05-03 
Anders Holmgren 
Timmerviksvägen 8 
932 34 Örviken 
Mobil: 070–638 4802 
E-post: anders.k.holmgren@skelleftea.se 

 
Ansökan om utökade expensermedel för erhållet FoU-uppdrag i samverkan 
 
Från höstterminen 2017 påbörjade undertecknad ett FoU-uppdrag på 30 procent efter att ha erhållit 
medel för detta från Lärarhögskolan vid Umeå universitet samt från min skolhuvudman Skellefteå 
kommun. I utlysningen klargjordes att den som erhöll medel förväntades att vara en länk mellan 
skolan och universitetet, utveckla tillämpningsinriktad utbildningsvetenskaplig forskning, låta skolans 
behov vägleda forskningens inriktningar samt koppla verksamhetsutveckling till forskning. Detta har 
varit riktningsgivande från första början, men har också fått konsekvenser för arbetet.   
 
Den forskningsansats jag har valt, kollaborativ aktionsforskning, kräver lyhördhet och bygger på tillit 
mellan forskare och praktiker. När arbetet påbörjades visste skolledningen och undertecknad mycket 
lite om vilka konsekvenser pågående strukturförändringar inom Skellefteå kommun skulle få för vårt 
arbete på Norrhammarskolan. Redan under första året påverkades vårt arbete av att stora delar av 
personalen skulle splittras på två skolor, eftersom en helt ny skola (Morö backe högstadium) skulle 
stå färdig i samma upptagningsområde till terminsstarten 2018. Allt detta skapade turbulens bland 
personalen och osäkerhet kring hur vi skulle förhålla oss till utvecklingsarbetet. Följden blev att 
arbetet i princip stilla stod under våren och tog fart igen först en bit in på hösten 2018.   
 
Ytterligare förändringar har ägt rum under innevarande läsår som har sin bakgrund i att en helt ny 
skola (Engelska skolan) startar till hösten, vilket påverkat elevunderlaget avsevärt. Sammantaget har 
allt detta inneburit att Norrhammarskolan 7–9 gått från att ha varit största skolan i kommunen till att 
under hösten bestå av endast nio klasser. Det är i stort sett en halvering under den tid FoU-arbetet 
har pågått. Med facit i hand kan jag konstatera att arbetet har fördröjts nästan ett år. Mina 
möjligheter att kunna presentera forskningsresultat har inte kunnat göras inom föreskriven tid. Det 
är därför jag ansöker om utökade expensermedel och att mina tilldelade expensermedel kan 
användas även under nästa läsår (2019/2020). För dessa medel vill jag presentera mina 
forskningsresultat på Noralf-konferensen, den årliga konferensen, som det Nordiska Nätverket för 
Aktionsforskning (NNAF) och Aktionsforskningskollegiet anordnar i Göteborg den 3–4 oktober i höst 
på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Konferensen 
alternerar mellan Göteborg och Tromsö och jag vill gärna kunna presentera mina färdiga 
forskningsresultat även på nästa konferens i Tromsö under 2020.  
 
Jag har inte använt några medel av den beviljade summan på 15000 tkr förutom till en bok om 
motivation (kostnad på 629 kr) och ansöker därför utifrån ovanstående beskrivning utökade 
expensermedel med upp till 35000 tkr, som jag framför vill använda till att sprida mina 
forskningsresultat till en bredare publik inom NNAF. All information om konferensen finns på 
hemsidan https://ips.gu.se/samverkan/natverk/nnaf/konferenser/noralf2019. 
 
Med önskan om ett positivt handläggande i frågan,    
 

Anders Holmgren 
Anders Holmgren 
Leg lärare och FD 

Bilaga p 43

https://ips.gu.se/samverkan/natverk/nnaf/konferenser/noralf2019


 

Beslut 

Lärarhögskolan/Föreståndarens beslutsmöte 

 

FS 2.1.6-502-17 
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Ärende p: 44 
 

Ärende: Omdisponering av beviljade medel till Michael Lindblad för forskningstid 2018-2019  

 

Föredragande: Anna Nordström 

 

Bakgrund  

Enligt styrelsebeslut 2017 p. 61, 2017-09-07, beviljades Michael Lindblad 600 tkr för forskningstid 

att förbruka senast 2019-12-31.  

 

På grund av en längre periods sjukskrivning, oktober 2018 till mars 2019, ansöker Institutionen för 

tillämpad utbildningsvetenskap om förlängd dispositionstid till och med 2020-05-31 för 

förbrukning av de medel som Michael Lindblad beviljats inom ramen för ovan nämnda 

forskningssatsning.  

 

Beredning 

Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli. 

 

Beslut 

Föreståndaren beslutar att förlänga dispositionstiden till 2020-05-31. 

  

Motivering till beslut 

Med hänsyn tagen till sjukskrivningens längd och omfattning är det rimligt med en förlängning av 

projektets dispositionstid med 5 månader. 

 

Projektkonto och utbetalningssätt  

Medlen betalas ut enligt tidigare plan, men uppföljningen görs 5 månader senare än planerat. 

 

Bilagor  

Ansökan om förlängd dispositionstid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras (190527):  

Gunnar Schedin, Liselott Engström, Michael Lindblad, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap 

Carina Rönnqvist, Agnetha Simm, Anna Nordström, Boa Drammeh, Lärarhögskolan 

Registratur 

 



 

Umeå universitet, 901 87 Umeå 

Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) 

Michael Lindblad 

Telefon: 090-786 65 05 

E-post: michael.lindblad@edusci.umu.se 

 

Ansökan om förlängning av dispositionstiden gällande medel 
för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området 
(FS 2.1.6-502-17). 

 

I september 2017 fick jag beskedet av Lärarhögskolan om att jag fick bifall för min ansökan om medel 

för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området. I beskedet framgår att medlen 

disponeras under två år, 2018-2019. 

I oktober 2018 blev jag sjukskriven pga. besvärliga inflammationer och sedermera visade det sig att 

sjukskrivningen blev långvarig. Sedan den 23 mars 2019 har jag återgått helt i arbete efter en period av 

arbete på 25 %, 50 % i februari och 75 % under mars månad. I april månad återupptog jag mitt 

forskningsprojekt ” Unga samers karriärutveckling”, som jag finasierar med LH-medlen. 

Sammantaget har jag varit sjukskriven, från min forskning med medel från LH, i drygt fem månader.   

Min framställan är att få förlängd dispositionstid under 2020 med fem månader fram till 31 maj 

2020. Med det följer att uppföljning som skall ske vid projekttidens slut förskjuts på samma sätt, dvs. 

den skriftliga rapportering med beskrivning om vad som gjorts samt den ekonomiska uppföljningen. 

 

Umeå 8 maj 2019 

Med bästa hälsningar 

 

Michael Lindblad 

Lektor, TUV 
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Ärende p: 45 
 

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 kursansvarig institution/fakultet att 
fastställa kursplan 6PE277 enligt föreslagna revideringar. 
 

Bilagor  
Kursplan samt ifylld blankett  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras (190527):  

Studierektor och studieadministratör vid följande institution: Inst. för naturvetenskapernas och 

matematikens didaktik  

Ingela Jonasson, Joakim Bergbom, Agnetha Simm, Lärarhögskolan 

Registratur 



Kursplan
Arbetskopia
Uttagen: 2019-05-10

Examensarbete för speciallärarexamen med specialisering mot
matematikutveckling, 15 hp
Degree Assignment for Special Needs Education with a focus on Mathematics development, 15
hp

15.0 hp

Kurskod: 6PE277
Kursplan giltig från: 2019, vecka 34 
Ansvarig enhet: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
SCB-ämnesrubrik: Pedagogik
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: kräver minst 45 hp, från termin 1 och termin 2.

Mål

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

Bilaga p 45

Anna Rådström�
Revidera enligt kommentarer. Därefter är kursplanen klar att fastställas enligt den hanteringsordning som gäller vid institutionen/fakulteten.
190516 Anna Rådström, LH �



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.

Undervisning

Undervisningen bedrivs vanligen 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.

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 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.

Föreskrifter vid övergångar

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

Övriga föreskrifter

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,
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Anna Rådström�


Anna Rådström�


Anna Rådström�
Är det inte på detta sätt undervisningen bedrivs? Stryk vanligen�

Anna Rådström�
Varför används ”kan” i dessa tre meningar. I informationen på webben anges att kursen ges på distans och att undervisning sker via läroplattform. Det ska framgå om undervisningsinslag är obligatoriska�

Anna Rådström�
Föreslår att detta läggs till: 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.�



www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas
(Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Kurslitteratur

Litteraturlista (Ej klarmarkerad)

Kurslitteratur

Bryman, Alan
Samhällsvetenskapliga metoder
Nilsson, Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber, [2018] - 877 sidor
ISBN:978-91-47-11206-7  LIBRIS-ID:22490476 

Denscombe, Martyn
Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
3., rev. och uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2016 - 488 s.
ISBN:9789144109145  LIBRIS-ID:18773357 
Obligatorisk

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  LIBRIS-ID:11293225 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
Vetenskapsrådet, ISBN: 91-7307-008-4, LIBRIS-ID: 8636354, 17 s., 2002
URL:  http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
Obligatorisk

God forskningssed
Vetenskapsrådet, 2011
URL:  https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
Valda delar.
Obligatorisk

Guide till referenshantering enligt APA-systemet
Röda Korset, 2015
URL:  http://www.rkh.se/PageFiles/3800/APA-referensguide 20150922.pdf
Obligatorisk

Rienecker, Lotte; Stray Jörgensen, Peter; Hedelund, Lis
Att skriva en bra uppsats
3., omarb. uppl. : Lund : Liber, 2014 - 349 s.
ISBN:9789147111510  LIBRIS-ID:16371593 
Obligatorisk

Referenslitteratur

Egidius, Henry
Termlexikon i pedagogik, skola och utbildning

Bilaga p 45

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
http://www.rkh.se/PageFiles/3800/APA-referensguide%2020150922.pdf


Lund : Studentlitteratur, 2006 - 458 s.
ISBN:91-44-03882-8  LIBRIS-ID:10113292 

Engelsk ordlista (på nätet): Tyda.se
Tyda.se,
URL:  http://tyda.se

NE Nationalencyklopedin (på nätet):
NE,
URL:  http://www.ne.se/uppslagsverk/

Ordlista på engelska: Oxford Learner’s Dictionaries
Oxford University Press,
URL:  http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/car?q

Schött, Kristina
Studentens skrivhandbok
3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber, 2015 - 185 s.
ISBN:9789147114085  LIBRIS-ID:17237573 

Språklagen i praktiken – riktlinjer för tillämpningen av språklagen
Språkrådet, 2011
URL: 
http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.1bc6136f1422723e4bfc23c/1398151033703/spraklagen-
i-praktiken.pdf

Svenska skrivregler
3., [utök.] utg. : Stockholm : Liber, 2008 - 263, [1] s.
ISBN:978-91-47-08460-9  LIBRIS-ID:10935499 
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Bilaga till ”Hanteringsordning för kursplaner och kurstillfällen vid institutioner med 
utbildningsuppdrag inom Lärarhögskolans program eller fristående kursutbud” 
 
Denna mall ska bifogas kursplan vid inrättande av ny kurs och vid revidering av kurs 
 
Under rubriken ”Motiv” punkt 1-5: 

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

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

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

6PE277 Examensarbete för speciallärarexamen 
med specialisering mot 
matematikutveckling, 15 hp, 15.0 hp 

 Ny kursplan, ändrat från 30 hp till 15 hp, för att rymma 
breddningskurser på speciallärarprogrammet. 

Ht2019 N 

 
Förslag på 
klassificering till 
utbildningsområde 

Hänvisning till motsvarande 
kursplan/kurskod Motivering till förslag på klassificering 
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Föreståndarens beslutsmöte (FBM) 

Lärarhögskolan 

FS 3.1.5-459-17 

 

  

2019-05-27 

Sid 1 (1)  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

 
 

Ärende: 46 
 
Uppdatering av examensbeskrivning för grundlärarprogrammet med 
inriktning mot fritidshem 
 
Föredragande: Anna Rådström 
 
Bakgrund och beredning 
De två tidigare fritidspedagogiska ämnesområdeskurser under termin 2 har förstärkts och 
renodlats till tre kurser vilket innebär att examensbeskrivningen måste uppdateras. 
 
Förslag på uppdaterad skrivning har beretts av personal vid Lärarhögskolans kansli och 
Studentcentrum.  
 

 
Beslut 
Lärarhögskolans föreståndare rekommenderar rektor att fastställa examensbeskrivningen 
för grundlärarexamen inriktning fritidshem. 
 
Bilaga 
Examensbeskrivning, grundlärarexamen inriktning fritidshem, FS 3.1.5-459-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras (190527):  

Maria Rudberg, Studentcentrum 

Anna Rådström, Lärarhögskolan 

Registratur 

 



 

Lokal examensbeskrivning 

Dnr FS 3.1.5-459-17 

 

Sid 1 (4)  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

GRUNDLÄRAREXAMEN 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION  
 

INRIKTNING: FRITIDSHEM 
SPECIALISATION: EXTENDED SCHOOL 
 
  
 

1 Fastställande 
Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2019-xx-xx och ersätter tidigare 
examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-459-17. 

2 Nivå 
Grundnivå 

3 Mål 

3.1 Beskrivning av utbildning på berörd nivå 
Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på 
nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får 
dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning. 

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas 

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och 
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och 
färdigheter, utveckla förmåga att 

- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 
- följa kunskapsutvecklingen, och 
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 
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3.2 Mål enligt nationell examensbeskrivning 
För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för 
att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser. 
Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken 
examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet. 

Kunskap och förståelse 

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten 

- visa sådana kunskaper inom det fritidspedagogiska området och sådana 
ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,  

- visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som 
krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska området och 
inom det eller de ämnen som undervisningen avser samt för yrkesutövningen i 
övrigt, 

- visa kunskap om barns kommunikation och språkutveckling samt visa 
kännedom om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning, 

- visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser, 
- visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och 

- visa kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling. 

För grundlärarexamen ska studenten också 

- visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar 
som krävs för yrkesutövningen, 

- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och 
ledarskap, och 

- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, 
läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom 
om skolväsendets historia. 

Färdighet och förmåga 

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten  

- visa fördjupad förmåga att stimulera till lärande och utveckling genom att 
erbjuda barnen en meningsfull och innehållsrik fritid, 

- visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera 
över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att 
därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och 
kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet, och 

- visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik 
som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska området 
och inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i 
övrigt. 
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För grundlärarexamen ska studenten också 
 

- visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och 
utvecklas, 

- visa förmåga att ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera 
varje elevs lärande och utveckling, 

- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, 
utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i 
övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling, 

- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera 
specialpedagogiska behov,  

- visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande 
och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och 
samarbeta med elever och deras vårdnadshavare, 

- visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,  

- visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande 
behandling av elever, 

- visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,  

- visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den 
pedagogiska verksamheten,  

- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska 
verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers 
roll för denna, och 

- visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är 
värdefulla för yrkesutövningen. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För grundlärarexamen ska studenten  

- visa självkännedom och empatisk förmåga, 
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras 

vårdnadshavare, 
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de 
mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt 
barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och 

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin 
kompetens i det pedagogiska arbetet. 

4 Krav för examen 

4.1 Omfattning 
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem uppnås efter att studenten 
fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng.   
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4.2 Självständigt arbete (examensarbete) 

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten inom 
ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 
minst 15 högskolepoäng inom det fritidspedagogiska området. 

4.3 Övriga krav 

För examen krävs följande kurser1: 

Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp:  

 Grundlärare som profession  6 hp 

 Lärande och undervisning 7,5 hp 

 Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik 7,5 hp 

 Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön 7,5 hp 

 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan 
– fritidshem  8 hp 

 Bedömning för och av lärande i grundskolan 11 hp 

 Specialpedagogik för grundskolan 5 hp 

 Profession och vetenskap i fritidshem  7,5 hp 

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier 90 hp:  

 Barnet, omvärlden och fritidshemmets uppdrag 15 hp 

 Matematik, naturvetenskap och utomhuspedagogik för fritidshem 7,5 hp 

 Kommunikation och språkutveckling för fritidshem  7,5 hp 

 Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv  7,5 hp 

 Elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ur ett 
fritidshemsperspektiv  7,5 hp 

 Examensarbete grundlärare - fritidshem  15 hp 

samt ett eller två praktiska eller estetiska ämnen 30 hp 

Verksamhetsförlagd utbildning inom relevant verksamhet 30 hp: 

 Att vara grundlärare  1,5 hp 

 Att undervisa i fritidshem 7,5 hp 

 Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 11 hp 

 Läraryrkets dimensioner för fritidshem 2 2,5 hp 

 Läraryrkets dimensioner för fritidshem 3 7,5 hp 

5 Övergångsregler 
Studenter som påbörjat sin utbildning för denna examen före 2016-07-01 har rätt att 
få examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr: FS 3.1.5-459-17. 

                                                   

1 eller studier som bedöms likvärdiga i varje enskilt fall. 
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 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

 

Ärende: 47 
 
Kursutvecklingsmedel för kurser i yrkeslärarprogrammet  
(kompletterande beslut av tidigare bordlagt ärende 20190304) 
 

Föredragande: Birgitta Wilhelmsson  
 
Bakgrund och beredning  

Aktuellt yrkeslärarprogram hade sin första antagningsomgång 2011. Programmet omfattar 90 

högskolepoäng med kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) om 60 högskolepoäng och 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om 30 högskolepoäng. Yrkeslärarprogrammet vid Umeå 

universitet ges sedan starten 2011 på 50 % studietakt vilket motsvarar sex terminer. 

Undervisningen sker på distans med ca 2-3 träffar/termin på plats vid Umeå universitet. Mellan 

träffarna sker undervisning och träffar via lärplattform.  

 
Representanter från berörda institutioner inom programmet har under hösten 2018 påbörjat en 
översyn av programmet då det framkommit via undervisande lärare att revideringar av struktur 
och innehåll skulle vara till nytta för programmet i sin helhet.  
 
Till och med februari månad 2019 är den första delen av revideringen genomförd (se bilaga 1, sid 
2, punkterna a-d). I revideringsarbetet har samtliga kursers innehåll, förväntade studieresultat 
(FSR), examinationer samt säkerställande mot examensmål behandlats i arbetsgruppen.  
Genomgången visar att i fem av programmets sju kurser krävs mindre revideringar såsom 
förtydliganden i innehållsbeskrivningar och justeringar av FSR. Detta arbete (se bilaga 1, sid 2, 
punkterna e-f) bör ske inom ramen för kursansvar. Två av programmets kurser behöver dock en 
grundligare omarbetning: 

1. 6PE135 Ämnesdidaktik för yrkeslärare (UVK) 10 hp (Kursansvarig är Institutionen för 
tillämpad utbildningsvetenskap med Pedagogiska institutionen som medverkande, 
  

2. 6PE209 Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU) 30 hp (Kursansvarig är 
Pedagogiska institutionen med Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap som 
medverkande.  

 
För ovan nämnda kursers grundligare omarbetning föreslås Lärarhögskolan avsätta 
utvecklingsmedel enligt nedan förslag till ekonomisk ersättning.  
 
Motivering till beslut  
Genomgången av samtliga kurser i programmet visar att i fem av programmets sju kurser krävs 
revideringar såsom förtydliganden i innehållsbeskrivningar och justeringar av FSR vilket sker 
inom ramen för kursansvar. Två av programmets kurser behöver dock en grundligare 
omarbetning.  

 

 

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

 Pedagogiska institutionen får en ersättning för totalt 48 timmar, 

 Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap får en ersättning för totalt 40 timmar. 

Institutionerna fakturerar Lärarhögskolan efter rapportering 2019-05-31. 
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Beslut  

Föreståndaren beslutar att fastställa utvecklingsmedel enligt förslag, se ovan.  
 

Bilaga  

1. Uppdragsbeskrivning gällande ny struktur och innehåll i yrkeslärarprogrammet 

2. Kostnader för utveckling av struktur och innehåll och innehåll - yrkeslärarprogrammet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras (190527):  

Gunnar Schedin och Annika Nilsson, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap,  

Simon Wolming och Mårten Almerud, Pedagogiska institutionen,  

Jonas Nilsson, Institutionen för idé och samhällsstudier,  

Birgitta Wilhelmsson, Maria Löfgren, Boa Drammeh, Anna Nordström, Lärarhögskolan 

Registrator 
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Uppdragsbeskrivning gällande ny struktur och innehåll i 

yrkeslärarprogrammet                                                                          

Datum: 2018-09-04 

Dnr:   

 

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Uppdragsbeskrivning gällande ny struktur och innehåll i 
yrkeslärarprogrammet                                                                           
 

Bakgrund  

Under 1900-talets andra hälft växte yrkesutbildningen succesivt fram för att möta ökade 
krav på yrkeslärarnas yrkeskompetens och pedagogiska utbildning. Utbildningen 
omfattade år 1950 15 veckor, 1960 33 veckor för att 1973 förlängas till 40 veckor. År 2001 
förlängdes utbildningen ytterligare och en examen för lärare i yrkesämnen omfattade då 
totalt 180 högskolepoäng (nuvarande 120 poäng).  
 
År 2004 lämnade Rekryteringsdelegationen en rapport Forum för rekrytering av 
yrkeslärare uppgavs att de huvudsakliga hindren för öka rekryteringen av sökande till 
utbildningen av lärare i yrkesämnen var de då gällande tillträdes-kraven och 
studiefinansieringen. I rapporten föreslogs därför att utbildningen av lärare i yrkesämnen 
skulle förkortas och utformas med hänsyn till att den studerande redan har de 
nödvändiga yrkeskunskaperna. Genomgången relevant yrkesutbildning och tillägnad 
yrkeserfarenhet rekommenderades utgöra krav för tillträde till utbildningen. Sökandens 
dokumenterade yrkeserfarenhet och yrkeskunnande förordades ersätta motsvarande krav 
på 90 högskolepoäng inom området för examen.  
 
Aktuellt yrkeslärarprogram hade sin första antagningsomgång 2011. Programmet 
omfattar 90 högskolepoäng med kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) om 
60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om 30 högskolepoäng. För 
att vara behörig till yrkeslärarprogrammet ska studenten uppvisa dels grundläggande 
behörighet, dels särskild behörighet dvs. tillräckliga yrkeskunskaper i minst ett av 
gymnasieskolans yrkesämnen. Den särskilda behörigheten är mycket viktig eftersom det i 
programmet inte ingår studier i yrkesämnena. Den särskilda behörigheten utgörs av 
kvalificerade och relevanta kunskaper inom ett eller flera yrkesämnen som finns på 
gymnasieskolans yrkesprogram. UHR har fastställt kunskapskriterier, dvs definierat vad 
som är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för vart och ett av yrkesämnena. I 
tidigare yrkeslärarutbildning från 2001 gavs ofta behörighet i en hel inriktning på ett 
yrkesprogram medan nuvarande utbildning leder till en yrkeslärarexamen med 
behörighet att undervisa i det eller de yrkesämnen som studenten bedömts behörig inom. 
 

Nuvarande programstruktur och studietakt  

Vid Umeå universitet har yrkeslärarprogrammet haft följande programstruktur sedan 

starten 2011: 

 

6LU003 Kunskap, undervisning och lärande I (UVK) 10 hp, 

6LU002 Demokrati, individ och samhälle (UVK) 10 hp, 

6PE302 Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering (UVK)10 hp 

6PE129 Kunskap, undervisning och lärande för yrkeslärare II (UVK) 15 hp 

6PE135 Ämnesdidaktik för yrkeslärare (UVK) 10 hp,   

6PE136 Profession och vetenskap för yrkeslärare (UVK) 5 hp, 

6PE209 Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU) 30 hp  
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Den verksamhetsförlagda utbildningen om 30 högskolepoäng förläggs till en 
gymnasieskola med aktuella yrkesämnen. 
 
Yrkeslärarprogrammet vid Umeå universitet ges sedan starten 2011 på 50 % studietakt 
vilket motsvarar sex terminer. Undervisningen sker på distans med ca 2-3 träffar/termin 
på plats vid Umeå universitet. Mellan träffarna sker undervisning och träffar via 
lärplattform. Skälet till vald studietakt och distansundervisning är att det stora flertalet av 
studenterna ofta arbetar i skolan som yrkeslärare och väljer att kombinera arbete med 
studier. Erfarenhetsmässigt har detta visat sig vara en kombination som fungerar men 
kan vara påfrestande för vissa studenter.  
 
 

Översyn och revidering av yrkeslärarprogrammet i sin helhet 
 
Lärarhögskolan avser att genomföra en översyn av programmet då det framkommit via 
undervisande lärare att revideringar av struktur och innehåll skulle vara till nytta för 
programmet i sin helhet. Översynen sker via uppdrag där följande delar föreslås ingå: 

                               

a) Översyn och genomgång av programmets kursutvärderingar, 
 

b) Genomföra programutvärdering hösten 2018 samt genomgång av 
resultat, 
 

c) Upprätta programanalys för programmet, 
 

d) Lämna förslag på förändringar via programanalysen utifrån a) och b) 
ovan, 
 

e) Revidera innehåll i utbildningen (struktur, kurser, kursplaner osv), 
 

f) Revidera matris som visar hur de nationella examensmålen uppnås 
genom ingående kurser, i enlighet med handläggningsordning för 
säkring av nationella examensmål, dnr FS 1.1-1410-15. Se bilaga. 

Lärarhögskolan har fått förslag på en grupp med representation från pedagogiska 
institutionen, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och institutionen för idé 
och samhällsstudier, som får i uppdrag att se över yrkeslärarprogrammet i sin helhet och 
föreslå förändringar eller revideringar. Ekonomisk kompensation kommer att betalas ut 
för uppdraget. 
 
Arbetsgruppen ska följa det utvecklingsarbete som för närvarande bedrivs med avseende 
på KPU 50 % och 100% och överväga i vad mån den inledande UK termin som utvecklas 
här även kan fungera för yrkeslärarprogrammet. 
 

Följande institutioner och personer, vilka också idag har kursansvar inom 
yrkeslärarprogrammet, ingår i gruppen: Gerd Pettersson och Robert Holmgren från 
Pedagogiska institutionen, Katarina Kärnebro och Per Kristmansson från institutionen 
för tillämpad utbildningsvetenskap samt Johan Hansson och Pär Sundström från 
institutionen för idé och samhällsstudier. Gruppen utser ordförande emellan sig. 
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Tidplan för uppdraget 

Förslag är att revideringarna genomförs i kurser med start ht 2020 (för antagna hösten 
2020?).  

 

a) Översyn och genomgång av programmets kursutvärderingar, (ht 18 - vt 19 
med rapportering 2019-01-25), 

 
b) Genomföra programutvärdering hösten 2018 samt genomgång av resultat, 

(ht 18 - vt 19 med rapportering 2019-01-25). Genomförs med stöd av 
Lärarhögskolans kansli, 

 
c) Upprätta programanalys för programmet. Genomförs med stöd av 

Lärarhögskolans kansli (ht 18 - vt 19 med rapportering 2019-01-25), 
 

d) Lämna förslag på förändringar (programstruktur och ingående kurser) via 
programanalysen utifrån a) och b) ovan, Genomförs med stöd av 
Lärarhögskolans kansli (ht 18 - vt 19 med rapportering 2019-01-25) 
 
Mitten av februari, beslut om uppföljnings- och åtgärdsplan för 
yrkeslärarprogrammet i Lärarhögskolans styrelse, 

 
e) Revidera innehåll i utbildningen (kurser, kursplaner osv), (vt 19 med 

rapportering 2019-05-24), 
 

f) Revidera matris som visar hur de nationella examensmålen uppnås genom 
ingående kurser, i enlighet med handläggningsordning för säkring av 
nationella examensmål, dnr FS 1.1-1410-15. (ht 19 med rapportering 2019-
05-24),   

 

Vt 19 – i juni månad - Lärarhögskolan styrelse beslutar om ny struktur och innehåll inom 
yrkeslärarprogrammet, 

Ht 19 – ca 7 oktober – det ”nya” yrkeslärarprogrammet publiceras på webben via 
antagning.se/studera.nu, 

Vt 20 – ca 3 februari – programkurstillfällen för kurser inom programmet publiceras. 

 
Förslag till ekonomisk ersättning   
 
Ekonomisk ersättning utbetalas i två omgångar. 
För uppdraget (punkter a – d ovan) utbetalas ersättning enligt universitetets beslutade 
interndebiteringstaxa för lektorskompetens:  

 Pedagogiska institutionen får en ersättning för totalt 16 klocktimmar, 

 Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap får en ersättning för totalt 16 
klocktimmar, 

 Institutionen för idé och samhällsstudier får en ersättning för totalt 16 
klocktimmar, 
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Institutionerna fakturerar Lärarhögskolan efter rapportering 2019-01-25. 

För uppdraget (punkterna e – f ovan) utbetalas ersättning utifrån föreslagna revideringar 
av innehåll i utbildningen. Ett kompletterande beslut om det fortsatta arbetet samt 
ersättning för detta kommer att fattas i ett senare skede.  
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Typ av arbete Arbetstid Medverkande Kostnad Totalkostnad för utveckling av a - d

Formera arbetet kring uppdraget 2 st från Ped inst. 2 x 3 tim Ped inst.

Förbereda programutvärdering 2 st från TUV 2 x 3 tim TUV
2 st från Idé och 

samhällsstudier 2 x 3 tim Idé och samhällsstudier 
Genomgång och analys av 

kursutvärderingar

Genomgång och analys av 

programutvärdering

Upprätta programanalys
Förslag till revideringar, ev. ny struktur 

för utbildningen.

Revidering av kurser, kursplaner 

Revidera matris för säkring av nationella 

mål gentemot kursernas FSR

Dagens struktur, kursansvar och hp i 

yrkeslärarprogrammet

Förslag på totalkostnad för 

utveckling av e - f

6LU003 Kunskap, undervisning och lärande I 10 hp Ide`och samh Inom kursramen

6LU002 Demokrati, individ och samhälle 10 hp Ide`och samh

Totalt kursansvar i programmet för 

Ide`och samh, 20 hp Inom kursramen

6PE302

Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer 

och konflikthantering 10 hp Pedagogik Inom kursramen

6PE129

Kunskap, undervisning och lärande för 

yrkeslärare II 15 hp Pedagogik Inom kursramen

6PE135 Ämnesdidaktik för yrkeslärare 10 hp TUV 60 % och Pedagogik 40 %

Totalt programansvar i programmet 

för TUV, 15 hp 40 timmar till kursanvarig TUV 

6PE136 Profession och vetenskap för yrkeslärare 5 hp TUV Inom kursramen

6PE209

Verksamhetsförlagd utbildning för 

yrkeslärare (VFU) 30 hp Pedagogik 50 % och TUV 50 %

Totalt programansvar för Pedagogik, 

55 hp varav 30 hp är VFU 48 timmar till kursanvarig Ped inst.

18 tim

30 tim

a-
 d

 i 
u

p
p

d
ra

gs
b

es
kr

iv
n

in
ge

n
e-

f 
i  

u
p

p
.b

e.

2 möten x 1,5 tim

10 tim 
10 tim till vardera Ped inst, TUV,  

Idé och samhällsstudier 
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Lärarhögskolan 

FS 3.2-1041-19 

 

2019-05-22 

Sid 1 (1)  
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Ärende: 48 
 
 
Beslut om brytdatum för kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna för  förskollärarprogrammet, 
grundlärarprogrammen och ämneslärarprogrammet, vt 20 och ht 20 

 

Föredragande: Birgitta Wilhelmsson 

 

Bakgrund och beredning 

Som en service till berörda institutioner upprättar Lärarhögskolans kansli brytdatum för kurser 

inom utbildningsvetenskaplig kärna, UK 1 och UK 2, se bilaga 1. Dessutom upprättar 

Lärarhögskolan brytdatum för kurser inom förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet, 

inriktning fritidshem, se bilaga 2 och 3. 

 
Beslut 
Att fastställa beslut om föreslagna brytdatum.   

 
Motivering till beslut 
Ärendet har beretts av kansliet för Lärarutbildning i enlighet med Umu direktiv för brytdatum 
samt utifrån önskemål från berörda kursansvariga institutioner och programrådsordföranden.  

 

 
Bilaga  
Matris brytdatum förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet och ämneslärarprogrammet 
(UK 1 och 2), vt 20 och ht 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till (190527):  
Annika Nilsson, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap  
Mårten Almerud, pedagogiska institutionen 
Oscar Rantatalo, pedagogiska institutionen  
Jonas Wikström, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik  
Anna Sundström, Institutionen för psykologi  
Lena Landström, Juridiska institutionen  
Jenny Eklöf, Institutionen för idé- och samhällsstudier  
Stina Berglund, Lärarhögskolans kansli 
Ingela Jonasson, Lärarhögskolans kansli 
Joakim Bergbom, Lärarhögskolans kansli  
Catarina Rudälv, Institutionen för matematik och matematisk statistik 
Ingela Valfridsson, Institutionen för språkstudier 

Registraturen 

 

 



Förskollärarutbildningen 

Förslag på brytdatum för kurserna vt20 (kullar markerat med grönt) 

V20 

6PE183 Förskollärare som profession (UK) 6 hp 200120-200212 = 18 dgr 

6PE184 Att vara förskollärare (VFU) 1.5 hp 200213-200219 = 5 dgr 

6PE187 Lärande och undervisning (UK) 7.5 hp 200220-200324 = 24 dgr 

6LU006 Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7.5hp 200325-200430 = 24 dgr 

6LU007 Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7.5 hp 200501-200607 = 24 

dgr 

H19 
6PE202 Barns lärande och omsorg 15 hp 200120-200324=47 dgr 

Moment 1 Lärande och omsorg i förskolan 7,5 hp 

Moment 2 Barns villkor och lärande 7,5 hp 

6PE203 Förskolans uppdrag och arbetssätt 1, 5 hp 200325-200417 = 15dgr 

6PE251 Att undervisa i förskolan (VFU) 10 hp 200418-200607 = 32 dgr 

V19 
6LÄ055 Språk, kommunikation och språkutveckling i förskolans verksamhet 15 hp  

200120-200324 = 47 dgr 

6MN045 Matematik för förskolan 7,5 hp 200325-200430 = 24 dgr 

6ES072 Skapande lek i förskolan 1 7,5 hp 200501-200607 = 24 dgr 

H18 

6PE252 Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp 200120-200303 = 32 dgr 

6PE220 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för förskolan (UK) 8hp 

200304-200407 = 25 dgr 

6PE221 Specialpedagogik för förskolan (UK) 6 hp 200408-200507 = 19 dgr 

6PE237 Bedömning för lärande i förskolan (UK) 6hp 200508-200607 = 19 dgr 

Moment 1 Formativ praktik och motivation 6 hp 

V18 (Umeå och Övik) 

6PE237 Bedömning för lärande i förskolan (UK)  

Moment 2 Utveckling av verksamhet och samverkan 4 hp 200120-200206 = 14 dgr 

6PE253 Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU) 11 hp 200207-200325 = 34 dgr 

6NO043 Naturvetenskap och teknik för förskolan 15 hp 200326-200607 = 47 dgr 

H17 

6PE260 Samhällsorientering för förskolan 15 hp 200120-200324 = 47 dgr 

6ES094 Skapande lek för förskolan 2, 15 hp 200325-200607 = 48 dgr 

V17 

6PE254 Läraryrkets dimensioner för förskolan 2 (VFU) 7.5 hp 200120-200219 = 23 dgr 

6PE255 Examensarbete för förskollärarexamen15 hp 200220-200430 = 48 dgr 

6PE261 Profession och vetenskap i förskolan (UK) 7.5 hp 200501-200607 = 24 dgr 
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Grundlärarutbildningen - FRI 

Förslag på brytdatum för kurserna vt20 (kullar markerat med grönt) 

H19 

6PE228 Barnet, omvärlden och fritidshemmets uppdrag 15 hp 200120-200324= 47 dgr 

6NO036 Matematik, naturvetenskap och utomhuspedagogik för fritidshem 7,5 hp  

200325-200430=24 dgr 

6LÄ058 Kommunikation och språkutveckling för fritidshem, 7,5 hp 200501-200607=24 dgr 

H18 
6PE224 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan - fritidshem (UK) 8 

hp 200120-200221 = 25 dgr 

6PE236 Bedömning för och av lärande i grundskolan (UK) 11 hp 200222-200414=35 dgr 

6PE229 Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU) 11 hp 200415-200607=35dgr 

H17 

6PE259 Läraryrkets dimensioner för fritidshem 3 (VFU) 200120-200219=23dgr 

6PE118 Examensarbete grundlärare - fritidshem 15 hp 200220-200430=48dgr 

6PE262 Profession och vetenskap i fritidshem (UK) 7.5 hp 200501-200607=24dgr                                                                                         
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Totalt 95 dagar enligt 

UmU rektorsbeslut 2020-

01-20 –2020-06-07

Vt 20 Termin Kurs-ord Kurskod Förskollärarprogrammet antagna vt 20

Poäng 

denna 

termin Kursansvarig Medverkande Kursdatum

1 1 6PE183 Förskollärare som profession (UK) 6,0 TUV 4,5 hp Juridik 1,5 hp

2020-01-20 - 2020-02-12 = 

18 dgr

1 2 6PE184 Att vara förskollärare (VFU) 1,5 TUV 1,5 hp

2020-02-13 - 2020-02-19 = 

5 dgr

1 3 6PE187 Lärande och undervisning (UK) 7,5 Pedagogik 4,5 hp                Psykologi 3 hp

2019-02-20 - 2020-03-24 = 

24 dgr

1 4 6LU006 Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5

Inst för ide- o 

samhällsstudier 

5 hp

Statistik 1,5 hp, 

Pedagogik 1 hp

2020-03-25 - 2020-04-30 = 

24 dgr

1 5 6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön 

(UK) 7,5

Inst för ide- o 

samhällsstudier

4 hp

Kultur- o 

medievetenskaper

3,5 hp

2020-05-01 - 2020-06-07 = 

24 dgr

Vt 20 Förskollärarprogrammet antagna ht 18

Ej i UK 4 1 6PE252 Förskolans uppdrag och arbetssätt 2 10,0 TUV 10 hp

2020-01-20 - 2020-03-03 = 

32 dgr

4 2 6PE220

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande 

för förskolan (UK) 8,0  TUV 5 hp

Pedagogik 1 hp, 

Psykologi 2 hp

2020-03-04 - 2020-04-07 = 

25 dgr

4 3 6PE221 Specialpedagogik för förskolan (UK) 6,0 TUV 3 hp

Pedagogik 3 hp, 

Psykologi

2020-04-08 - 2020-05-07 = 

19 dgr

4 4 6PE237 Bedömning för lärande i förskolan  (UK)

6 ( av 

totalt 

10 hp) NMD 6 hp

TUV 3 hp, 

Juridik 1 hp

2020-05-08 - 2020-06-07 = 

19 dgr

Vt 20 Förskollärarprogrammet antagna vt 18

5 1 6PE237 Bedömning för lärande i förskolan  (UK)

4 ( av 

totalt 

10 hp) NMD 6 hp TUV 3 hp, Juridik 1 hp

2020-01-20 - 2020-02-06 = 

14 dgr

5 2 6PE253 Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU) 11 TUV 11 hp

2020-02-07 - 2020-03-25= 

34 dgr

5 3 6NO043 Naturvetenskap och teknik för förskolan 15 NMD 12 hp TUV 3 hp

2020-03-26 - 2020-06-07 = 

47 dgr

Vt 20 Grundlärarprogrammet fritidshem antagna ht 18

4 1 6PE224

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande 

för grundskolan - fritidshem (UK) 8,0 Pedagogik 3 hp                  

TUV 3 hp, 

Psykologi 2 hp

2020-01-20 - 2020-02-21 = 

25 dgr

4 2 6PE236 Bedömning för och av lärande i grundskolan (UK) 11,0 NMD 5 hp

Pedagogik 2, 5 hp, 

TUV 2, 5 hp, Juridik 1 hp

2020-02-22 - 2020-04-14 = 

35 dgr

4 3 6PE229 Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU) 11,0 TUV

2020-04-15 - 2020-06-07 = 

35 dgr

Vt 20 Grundlärarprogrammet F-3 antagna ht 18

4 1 6PE225

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande 

för grundskolan (UK) 8,0 Pedagogik 3 hp

NMD 3 hp, 

Psykologi 2 hp

2020-01-20 - 2020-02-23 = 

25 dgr

4 2 6PE236 Bedömning för och av lärande i grundskolan (UK) 11,0 NMD 5 hp

Pedagogik 2,5 hp, 

TUV 2,5 hp, Juridik 1 hp

2020-02-24 - 2020-04-09 = 

34 dgr

4 3 6PE222 Specialpedagogik för grundskolan (UK) 5,0 Pedagogik 2,5 hp

TUV 2 hp, 

Psykologi 0,5 hp

2020-04-10 - 2020-05-08 = 

16 dgr

4 4 6LÄ048 Att undervisa i F-3 (VFU) 6,0

Inst för 

språkstudier 4 hp NMD 2 hp

2020-05-09 - 2020-06-07 = 

18 dgr

Vt 20 Grundlärarprogrammet 4-6 antagna ht 18

4 1 6PE225

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande 

för grundskolan (UK) 8,0 Pedagogik 3 hp

NMD 3 hp, 

Psykologi 2 hp

2020-01-20 - 2020-02-23 = 

25 dgr

4 2 6PE236 Bedömning för och av lärande i grundskolan (UK) 11,0 NMD 5 hp

Pedagogik 2,5 hp, 

TUV 2,5 hp, Juridik 1 hp

2020-02-24 - 2020-04-09 = 

34 dgr

4 3 6PE222 Specialpedagogik för grundskolan (UK) 5,0 Pedagogik 2,5 hp

TUV 2 hp, 

Psykologi 0,5 hp

2020-04-10 - 2020-05-08 = 

16 dgr

4 4 6LÄ046 Att undervisa i åk 4-6 (VFU) 6

Inst för 

språkstudier 4 hp NMD 2 hp

2020-05-09 - 2020-06-07 = 

18 dgr

Umeå och Ö-vik
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Totalt 91 dagar enligt 

UmU rektorsbeslut 2020-

08-31 –2021-01-17

Ht 20 Termin Kurs-ord Kurskod

Förskollärarprogrammet,  

Grundlärarprogrammen, 

Ämneslärarprogrammen  antagna ht 19

Poäng 

denna 

termin Kursansvarig Medverkande Kursdatum

1 1 6PE183 Förskollärare som profession (UK) 6,0 TUV 4,5 hp Juridik 1,5 hp

2020-08-31 - 2020-09-22 = 

17 dgr

1 1 6PE264 Grundlärare som profession (UK) 6,0 NMD 2 hp

Språkstudier 2 hp, 

Estetiska ämnen 2 hp

2020-08-31 - 2020-09-22 = 

17 dgr

1 1 6PE185 Ämneslärare som profession (UK) 6,0 Pedagogik 4,5 hp Juridik 1,5 hp

2020-08-31 - 2020-09-22 = 

17 dgr

1 2 6PE184 Att vara förskollärare (VFU) 1,5 TUV 1,5 hp

2020-09-23 –2020-08-29 = 

5 dgr

1 2 6PE268 Att vara grundlärare (VFU) 1,5 NMD 0,5 hp

Språkstudier 0,5 hp, 

Estetiska ämnen 0,5 hp

2020-09-23 –2020-08-29 = 

5 dgr

1 2 6PE186 Att vara ämneslärarelärare (VFU) 1,5 Pedagogik 1,5 hp

2020-09-23 –2020-08-29 = 

5 dgr

1 3 6PE187 Lärande och undervisning (UK) 7,5 Pedagogik 4,5 hp Psykologi 3 hp

2020-09-30 - 2020-11-01 = 

23 dgr

1 4 6LU006 Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5

Inst för ide- o 

samhällsstudier 

5 hp

Statistik 1,5 hp, 

Pedagogik 1 hp

2020-11-02 - 2020-12-02 = 

23 dgr

1 5 6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön 

(UK) 7,5

Inst för ide- o 

samhällsstudier

4 hp

Kultur- o 

medievetenskaper

3,5 hp

2020-12-03 - 2021-01-17 = 

23 dgr

Ht 20 Förskollärarprogrammet antagna ht 18

5 1 6PE237 Bedömning för lärande i förskolan  (UK)

4 ( av 

totalt 

10 hp) NMD 6 hp TUV 3 hp, Juridik 1 hp

2020-08-31 –2020-09-15 = 

12 dgr

5 2 6PE253 Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU) 11 TUV 11 hp

2020-09-16 - 2020-11-01= 

33 dgr

5 3 6NO043 Naturvetenskap och teknik för förskolan 15 NMD 12 hp TUV 3 hp

2020-11-02 - 2021-01-17 = 

46 dgr

Ht 20 Förskollärarprogrammet antagna vt 20

Ej i UK 2 1 6PE202 Barns lärande och omsorg 15 TUV 12 hp Pedagogik 3hp

2020-08-31 - 2020-11-01 = 

45 dgr

Ej i UK 2 2 6PE203 Förskolans uppdrag och arbetssätt 1 5 TUV 5 hp

2020-11-02 - 2020-11-20 = 

15 dgr

Ej i UK 2 3 6PE251 Att undervisa i förskolan (VFU) 10 TUV 10 hp

2020-11-23 - 2021-01-17 = 

31 dgr

Ht 20 Förskollärarprogrammet antagna vt 19

Ej i UK 4 1 6PE252 Förskolans uppdrag och arbetssätt 2 10,0 TUV 10 hp

2020-08-31 - 2020-10-09 = 

30 dgr

4 2 6PE220

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande 

för förskolan (UK) 8,0  TUV 5 hp

Pedagogik 1 hp, 

Psykologi 2 hp

2019-10-12 - 2020-11-13 = 

25 dgr

4 3 6PE221 Specialpedagogik för förskolan (UK) 6,0 TUV 3 hp

Pedagogik 3 hp, 

Psykologi

2020-11-16 - 2020-12-09 = 

18 dgr

4 4 6PE237 Bedömning för lärande i förskolan  (UK)

6 ( av 

totalt 

10 hp) NMD 6 hp

TUV 3 hp, 

Juridik 1 hp

2020-12-10 - 2021-01-17 = 

18 dgr

Ht 20 Grundlärare fritidshem antagna ht 18

5 1 6ES077 Praktiskt estetiskt ämne - Bild 2 15 Est. Ämnen 15 hp

2020-08-31 - 2020-09-25 = 

20 dgr

5 1 6ID015 Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 2 15 Pedagogik 15 hp

2020-08-31 - 2020-09-25 = 

20 dgr

5 2 6ES080 Läraryrkets dimensioner för fritidshem 2 (VFU) 2,5 Est. Ämnen 2,5 hp

2020-09-28 - 2020-10-07 = 

8 dgr

5 2 6PE249 Läraryrkets dimensioner för fritidshem 2 (VFU) 2,5 Pedagogik 2,5 hp

2020-09-28 - 2020-10-07 = 

8 dgr

5 1 6ES077 Praktiskt estetiskt ämne - Bild 2 15 Est. Ämnen 15 hp

2020-10-08 - 2020-11-11 = 

25 dgr

5 1 6ID015 Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 2 15 Pedagogik 15 hp

2020-10-08 - 2020-11-11 = 

25 dgr
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5 3 6PE222 Specialpedagogik för grundskolan (UK) 5 Pedagogik 2,5 hp

TUV 2 hp, 

Psykologi 0,5 hp

2020-11-12 - 2019-12-02 = 

15 dgr

5 4 6PE250

Elever i behov av extra anpassningar och särskilt 

stöd ur ett fritidshemsperspektiv 7,5 TUV 7,5 hp

2019-12-03 –2020-01-17 = 

23 dgr

Ht 20 Ämneslärare antagna ht 18

5 1 6PE226

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - 

Ämneslärarprogrammet (UK) 8 Pedagogik 5 hp

Psykologi 2 hp, 

NMD 1 hp

2020-08-31 - 2020-09-30 = 

23 dgr

5 2 6PE238

Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och 

gymnasium (UK) 11 NMD 5 hp

Pedagogik 2,5 hp, 

TUV 2,5 hp, Juridik 1 hp

2020-10-01 - 2020-11-15 = 

32 dgr

5 3 6xxxxx Att undervisa i xxxxx 6

2020-11-16 - 2020-12-13 = 

20 dgr

5 4 6PE223 Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasium (UK) 5 Pedagogik 2,5 hp

TUV 2 hp, 

Psykologi 0,5 hp

2019-12-14 - 2020-01-17 = 

15 dgr
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