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Bakgrund: Studentkårerna vid Umeå universitet har sammanställt en skrivelse som
sammanfattar och belyser de problem som kårerna identifierat vid lärosätet och ger
förslag på åtgärder. Skrivelsen utgår främst från de studentfall som inkommit till kårerna
under de senaste tre åren. Utifrån skrivelsen ska varje fakultet och Lärarhögskolan i
dialog med respektive kår utse och särskilt fokusera på ett antal olika fokusområden av
särskild relevans för fakulteten/Lärarhögskolan.
Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolan ledning i dialog med Umeå
studentkår och underföreningar till UmPe (Umepedagogerna); TUFF (förskollärare och
grundlärare), HECTOS (ämneslärare) och SMISK (idrottslärare).
Beslut: Föreståndaren beslutar att fastställa följande tre fokusområden för åren 20202022:


Kontaktperson för respektive utbildningsprogram. Detta område ingår
inte som ett särskilt fokusområde i studentkårsskrivelsen men är närbesläktat
både med områdena ”Studentinflytande” och ”Bemötande”. Både Lärarhögskolans
ledning och Umeå studentkår är överens om att särskilda kontaktpersoner
behöver utses för respektive program, så att studenterna alltid vet till vem de kan
vända sig till med sina frågor om sin utbildning. Detta har också framkommit i en
nyligen utförd utvärdering av Lärarhögskolans organisation ”Organisation av
Lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning vid Umeå universitet”
(2019). Att en kontaktperson utses innebär inte att inte andra professionella
funktioner som studievägledare, studentverkstad och studenthälsa inte behövs.
Däremot blir det enklare och tryggare för studenterna att veta till vem de kan
vända sig för vägledning i olika frågor som rör deras utbildning. Även
informationshantering (se nedan) kommer att underlättas.



Studentinflytande och information. Med anledning av att nyckelpersoner
inom studentkåren och i de olika underföreningarna sitter på relativt korta
mandat, bör rutiner för information mellan Lärarhögskolan och UmPe upprättas
så att alla nytillträdda ombud och funktioner vid kåren får information om hur
Lärarhögskolan fungerar, vilka råd som behöver studentrepresentation osv. Ett
exempel på en sådan rutin är att Lärarhögskolans ledning varje år bör besöka
UmPes styrelse och ge en presentation av verksamheten. En annan är att
Lärarhögskolans ledning bör stämma av minst en gång per termin med UmPe för
att säkerställa att alla råd, kommittéer och undergrupperingar har adekvat
studentrepresentation.
Överlag är information en utmaning i dagens samhälle och i viss mån bör en
översyn göras av den information som finns på Lärarhögskolans hemsida så att
den är uppdaterad och aktuell. Balansen mellan vilken information som finns på
Lärarhögskolans hemsida och i de olika programmens studiemodul på Cambro
bör även ses över för att åstadkomma en ännu större tydlighet. Införandet av en
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kontaktperson per program (se ovan) är ytterligare en åtgärd som kommer att
underlätta överförande av information om olika aktuella frågor mellan
utbildningsanordnare och studenter i respektive program.


Verksamhetsförlagd utbildning. Området ingår redan i Lärarhögskolans
verksamhetsplan som ett särskilt målområde med specifika strategier, exempelvis
översyn av avtal, översyn av bedömningskriterier, översyn av periodernas
placering, handledarutbildning, utbildning av universitetslärare om bedömning
och examination av VFU osv. I dialog med studentföreningarna föreslås att ett
särskilt fokus även ska läggas vid att tillse att alla studenter erhåller information
om sina VFU-placeringar enligt regelverket, dvs. en månad före aktuell VFUperiod. Även rutiner för information till VFU-handledare kan behöva ses över för
att säkerställa att alla handledare i skolan i god tid nås av aktuell information om
kommande studentplaceringar. När studenterna tar kontakt med sin handledare
inför en VFU-period, ska detta inte komma som en överraskning för den aktuella
handledaren i fråga vilket har hänt i några fall. UmPe och de olika
underföreningarna bör även bjudas in till den terminsvisa VFU-dagen då
lärarutbildare och VFU-handläggare/lärare träffas för att diskutera gemensamma
frågor.

Bilagor: Studentkårsskrivelse för 2019

Expedieras (191029):
ordf@umeastudentkar.se, Umeå studentkår
umpeordf@gmail.com, umpeutb@gmail.com, UmPe
tuff.umu@gmail.com, TUFF
smisk.ordf@umeastudentkar.se, SMISK
hectos.umea@gmail.com, Hectos
Lärarhögskolans kansli
Registrator

Lärarhögskolan

901 87 Umeå

www.umu.se

Bilaga p 67

Studentkårsskrivelsen 2019
Sammanställd av studentkårerna vid Umeå universitet

Bilaga p 67

Studentkårsskrivelsen är skriven av:
Umeå naturvetar- och teknologkår
Umeå MIT-huset, S-901 87 Umeå
www.ntk.umu.se

Umeå Medicinska Studentkår
Klintvägen 55, S-907 37 Umeå
www.medicinska.se

Umeå studentkår
Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå
www.umeastudentkar.se

Bilaga p 67

Innehåll
1. Utbildning på grund- och avancerad nivå ............................................................................................................... 2
1.1 Examination .......................................................................................................................................................... 2
1.2 Studentinflytande.................................................................................................................................................. 3
1.3 Kursvärderingar och kursutvärderingar ............................................................................................................ 4
1.4 Kursplaner ............................................................................................................................................................. 5
1.5 Kursadministration............................................................................................................................................... 6
1.6 VFU ........................................................................................................................................................................ 7
1.7 Nät- och distansutbildning.................................................................................................................................. 8
1.8 Pedagogik och handledning ................................................................................................................................ 9
1.9 Intranät ................................................................................................................................................................. 10
2. Studiesocialt och arbetsmiljö ................................................................................................................................... 11
2.1 Lika villkor ........................................................................................................................................................... 11
2.2 Psykisk ohälsa ..................................................................................................................................................... 12
2.3 Bemötande........................................................................................................................................................... 13
2.4 Föreläsningssalar................................................................................................................................................. 14
2.5 Tentamenssalar ................................................................................................................................................... 15
2.6 Studieplatser ........................................................................................................................................................ 16
2.7 Lunchplatser ........................................................................................................................................................ 17
2.8 Mottagning .......................................................................................................................................................... 18
2.9 Internationalisering ............................................................................................................................................ 19
3. Forskarutbildning ...................................................................................................................................................... 20
3.1 Representation och Studentinflytande ............................................................................................................ 20
3.2 Arbetsmiljö .......................................................................................................................................................... 21
3.3 Prolongering ........................................................................................................................................................ 22
3.4 Handledarkompetens ......................................................................................................................................... 23
3.5 Doktorandkurser ................................................................................................................................................ 24
4. Statistik........................................................................................................................................................................ 25

Bilaga p 67

Inledning
Var tredje år författar de tre studentkårerna vid Umeå universitet studentkårsskrivelsen, som
sammanfattar och belyser de problem kårerna identifierat vid universitetet samt ger förslag på åtgärder.
Skrivelsen utgår främst från de studentärenden som inkommit till studentkårerna under de tre senaste
läsåren, från och med höstterminen 2016 till och med vårterminen 2019. Inkomna studentärenden har
kategoriserats enligt en mall som synliggör vilka återkommande problem som är övergripande för hela
universitetet. Utöver konkreta studentfall lyfter skrivelsen även generella tendenser som kårerna
noterat under dessa tre år.
De tre kårerna är organiserade på olika sätt. Umeå studentkår företräder studenter på grund-,
avancerad och forskarnivå vid samhällsvetenskaplig-, humanistisk fakultet samt Lärarhögskolan.
Bevakningen av utbildning och studenters studiesociala situation samordnas av kårstyrelsens två vice
ordföranden samt kårens fyra student- och doktorandombud. Umeå naturvetar- och teknologkår
företräder studenter på grund-, avancerad och forskarnivå vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.
Bevakningen av utbildning och studenters studiesociala situation samordnas av två
kårstyrelseledamöter samt ett doktorandombud. Umeå Medicinska Studentkår företräder studenter
på grund-, avancerad och forskarnivå vid Medicinska fakulteten. Bevakningen av utbildning och
studenternas studiesociala situation samordnas av kårstyrelsen där kårens studentombud och
doktorandombud också återfinns.
Kåröverskridande utbildningsbevakning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet samordnas
organisatoriskt genom samarbetsorganet GutBev, medan bevakning av forskarutbildning samordnas i
samarbetsorganet Doktorandrådet. Det är genom dessa organ som studentkårsskrivelsen har författats.
Eftersom de problem forskarstuderande upplever ofta skiljer sig från de problem som återfinns vid
utbildning på grund- och avancerad nivå är de samlade i ett eget avsnitt. Det innebär däremot inte att
de övriga synpunkterna som lyfts i skrivelsen inte är problem som uppstår även på forskarutbildningen.
Psykisk ohälsa bland studenter är ett utbrett problem och skrivelsen pekar på vilka faktorer som kan
ligga bakom detta och understryker kårernas vilja att Umeå universitet prioriterar arbetet med denna
fråga i framtiden. Kårerna har även identifierat specifika och kontinuerliga problem när det gäller
utförande av kursvärderingar och kursutvärderingar, vilket motiverar att dessa beskrivs i ett eget avsnitt
och inte i avsnittet som berör studentinflytande i stort. Detsamma gäller uppdelningen av de olika
platserna på campus då dessa innebär olika problem för studenterna. Genomgående framhåller
skrivelsen universitetets behov av att se över gällande regelverk och skapa bättre rutiner för att se till
att dessa följs. Det är dessutom ett problem att konsekvenserna om lärosätet bryter mot sina egna
regelverk inte är tydliga för varken kårerna eller den enskilda studenten.
Det är kårernas förhoppning att Umeå universitet jobbar aktivt med de problem som lyfts i skrivelsen
för att säkra alla studenters rätt till hög utbildningskvalitet, god arbetsmiljö och ett välfungerande
inflytande.
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1. Utbildning på grund- och avancerad nivå
1.1 Examination
Studentkårernas grundsyn
Vid examination sker en myndighetsutövning
där studenten är som mest beroende av
examinatorn. Därmed är det ytterst viktigt att
examinationen sker rättssäkert. Det ska även
vara tydligt för studenten exakt vad denne
förväntas examineras på. När denne får
resultatet av sin tentamen, ska betyget vara
tydligt motiverat. Det bör framgå vilka
kunskaper denne inte lyckats uppvisa, men
också vad denne gjort bra. Det ska även vara
tydligt för en student som blivit underkänd på
en examinationsuppgift hur omexamination
eller komplettering ska utföras.

större utsträckning. Då Cambro inte kommer
att användas länge till, ser vi även gärna att
möjligheten till anonyma hemtentamina tas i
beaktning vid införskaffandet av en ny
plattform.
Ett flertal av de studentfall som inkommit till
kårerna handlar om olika aspekter av
examination. En stor del handlar om att
studenter inte får ut sina tentamensresultat i tid.
Andra problemområden gäller bristande
information inför tentamen, att det läraren sagt
om tentamen inte visar sig stämma och att det
inte är tydligt vad som gäller om studenter blir
underkända.

Problembeskrivning
För rättssäkerhetens skull ser studentkårerna
gärna en utveckling av anonyma hemtentamina.
Detta tillämpas vid universitetet i dagsläget,
men inte på alla kurser. Då lärplattformen
Cambro redan innehåller en funktion för
anonymisering, ser vi gärna att detta utnyttjas i

Det är lika viktigt att studenten får adekvat
information efter tentamensresultatet. För
utvecklingens skull bör det vara tydligt vad som
brister i studentens kunskaper, men även vad
studenten har gjort bra.

Studentkårernas förslag på åtgärder:
• Att alla hemtentamina vid Umeå universitet sker anonymiserat.
• Att det i kursplanen är uppenbart vad som sker efter att studenten har blivit underkänd.
• Att universitetet upprättar riktlinjer för återkoppling på examinerande uppgifter.
• Att Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14 efterlevs.
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1.2 Studentinflytande
Studentkårernas grundsyn
Högskolelagen (1992:1434) slår fast att
universitet och högskolor ska verka för att
studenterna utgör en aktiv del i arbetet med att
vidareutveckla utbildningen. Det betyder att
studenternas erfarenheter och kunskap ska tas
tillvara och att universitetet ska förenkla för
studenterna att bedriva inflytande. Det gäller
både enskilda studenters engagemang och de
som är engagerade i studentkåren.

Problembeskrivning
Idag uppfyller inte universitetet sin uppgift att
underlätta studentrepresentationen. Det är
exempelvis ett problem att programstudenter
har svårt att leverera studentrepresentanter till
vissa programråd eftersom de inte får
information om vilka råd de kan väljas in i.
Även kommunikationen mellan institutionerna
och studentkårerna måste förbättras, så att det
finns ett samförstånd kring vilka som
representerar studenterna i de olika
programråden.

Idag är studiebarometern det största tillfället
för den gemene studenten att yttra sina åsikter
om hur de upplever sitt lärosäte. Dock så anser
vi att studiebarometern i sin nuvarande form är
bristfällig. Att den inte når fler studenter och att
vissa könsidentiteter stryks ur resultatet finner
vi oacceptabelt.

Vidare har vissa institutioner problem med att
inkludera studenterna i de organ de blivit
invalda i. Det kan till exempel handla om att
möteshandlingar inte är tillgängliga för
studenter eller att möten förläggs vid tider som
inte passar deras scheman. Vissa studenter
upplever även att de inte är tillräckligt
förberedda för sina uppdrag eller vet hur
beredande och beslutande organ vid
universitetet fungerar.

Kårerna anser att all form av studentinflytande
ska tas tillvara, inte bara den som möjliggörs vid
exempelvis programråd eller kursvärderingar.
För att nå alla studenters åsikter, däribland
studenter som läser fristående kurser eller på
distans, är det även viktigt att beakta informellt
inflytande som till exempel synpunkter som
lyfts i konversationer eller mailkontakt med
studenter.

Inom kåren arbetas det väldigt mycket med
olika remisser och dokument, men det som
uppstår ibland är att vi inte får någon
återkoppling vilket gör det svårare för kårerna
att kunna förbättra sig.

Studentkårernas förslag på åtgärder:
• Att universitetet ska ha bättre kommunikation när det kommer till återkoppling av remisser.
• Att universitetet ser till att dess verksamhet följer reglerna kring att informera kåren om
vilka råd och kommittéer som studenter har rätt att vara representerade.
• Att universitetet når fler studenter med studiebarometern.
• Att universitetet inte exkluderar studenter med annan könsidentitet än man eller kvinna i
sin statistik från studentundersökningar.
• Att möteshandlingar läggs upp på arbetsytor dit studenter har tillgång.
• Att universitetet hjälper att utbilda nya studenter i hur universitetet och studentinflytande
fungerar.
• Att universitetet har kunskap om hur kårerna är organiserade.
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1.3 Kursvärderingar och kursutvärderingar
Studentkårernas grundsyn
Kursvärderingar syftar till att fånga upp
studenternas åsikter på sin utbildning. Med en
hög svarsfrekvens är det ett ovärderligt verktyg
för institutionerna i deras kvalitetsarbete. Utan
kursvärderingarna så skulle det vara betydligt
mycket svårare att fånga upp gemene students
åsikt om utbildningen. För studenter som inte
sitter i programråd eller andra beredande eller
beslutande organ via kåren eller föreningar är
kursvärderingarna dessutom det enda
formaliserade verktyget för att utöva
studentinflytande. Därför fyller värderingarna
en mycket viktig funktion ur en demokratisk
synpunkt. Med anledning av ovanstående är det
av yttersta vikt att samtliga studenter ges
möjlighet att utöva detta lagstadgade
studentinflytande samt att deras åsikter
förvaltas.

skall också nämnas att detta varit ett
återkommande problem som adresserats i
samtliga studentkårsskrivelser och som ännu
idag inte blivit åtgärdat. Problematiken när det
kommer till kursvärderingar ter sig olika på
olika institutioner, men vissa faktorer
återkommer. Ett av dessa problem är att
institutionerna brister när det gäller att
återkoppla resultat och åtgärder till
studenterna. Det gör att kursvärderingar inte
ses som ett värdefullt verktyg av studenterna
vilket i sin tur leder till ett bristande
engagemang kring deltagandet. En negativ
spiral uppstår då när svarsgraden på
kursvärderingarna går nedåt och lärare tillslut
inte längre bryr sig om att utföra
kursvärderingarna.
Det mönster som beskrivs i texten ovan är i
längden mycket skadligt för universitetets
verksamhet på alla nivåer. Mycket arbete
kvarstår för att säkerställa att denna negativa
spiral inte fortsätter.

Problembeskrivning
I dagsläget så är kursvärderingarna som form
av studentinflytande mycket bristfällig. Det

Studentkårernas förslag på åtgärder:
• Att universitetet tar fram ett system för att kvalitetssäkra kursutvärderingarna.
• Att universitetet samordnar åtgärder så att studenter ser nyttan med att svara på
kursvärderingar.
• Att universitetet centralt ordnar en yta där det går att både utföra men också läsa tidigare
kursutvärderingar.
• Att universitetet samlar alla kursutvärderingar på en öppen plattform.
• Att universitetet centralt samordnar utförandet av kursvärderingar så att de är likvärdiga på
alla institutioner.
• Att samtliga institutioner i sin verksamhetsplanering säkerställer att berörd personal ges
tillräckligt med tid för att på ett tillfredsställande vis genomföra, analysera och ge
återkoppling på kursutvärderingarna.
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1.4 Kursplaner
Studentkårernas grundsyn
Kursplanen är det juridiskt bindande dokument
som reglerar kursinnehållet på en kurs och hur
en kurs examineras. Det är därför viktigt att
kursplanen för en kurs finns tillgänglig i den
senaste versionen på ett tydligt sätt för
studenterna. Det är också viktigt att kursplanen
är tydlig så att alla studenter vet vad som
förväntas av dem.

Anledningen att det finns många versioner av
kursplanerna är att de gamla versionerna
fortfarande finns publicerade online. Detta
orsakar onödig förvirring både för studenter
och anställda, eftersom en inaktuell kursplan
som är publicerad på till exempel en
kursplattform inte ger sken av att vara just
inaktuell, då den utger sig för att gälla
tillsvidare.

Problembeskrivning
Det största problemet med kursplanerna idag
är att studenterna har svårt att hitta den senaste
versionen av kursplanen. Detta gör att flera
versioner av kursplanen kan cirkulera bland
studenterna vilket i sin tur kan vara väldigt
förvirrande.

Något som på vissa institutioner är ett problem
är att verksamheten kring kurserna förändras
fortare än vad kursplanerna gör vilket gör att
kursplanerna inte stämmer helt bra med kursen.
Detta är problematiskt för studenternas
rättssäkerhet då det juridiskt ledande
dokumentet inte längre stämmer överens med
verksamheten.

Studentkårernas förslag på åtgärder:
• Att universitetet redigerar sina webbplattformar så att gamla kursplaner inte finns kvar.
• Att universitetets institutioner ser till att det finns nog med resurser så att kursplaner
efterföljs och stämmer med verksamheten.
• Att universitetet följer upp så att institutionerna och enheternas kursplaner stämmer med
hur kursen utförs.
• Att universitetet ser över hur kursplaner går att hitta på universitetets webbplattform.
• Att kursplaner är tydligt utformade.
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1.5 Kursadministration
Studentkårernas grundsyn
Att få sitt schema i tid så det går att planera
vardagen och sina studier är grundläggande för
att studierna ska kunna genomföras. Att få sin
examination rättad i tid kan innebära skillnaden
mellan att få eller inte få sina utbetalningar från
CSN.

denne borde vara behörig. Kårerna har även
sett en risk att detta missbrukas av institutioner
för att kunna exkludera specifika studenter. Det
är också vanligt förekommande att personal har
okunskap när det gäller regelverket angående
kursadministrativa uppgifter.
När vi talar med personal och ledning på
institutionerna så nämns det ofta att det råder
underbemanning vilket i sin tur leder till att
personalen
inte
har
tid
med
kursadministrationen. Det har en vidare effekt
att lärare prioriterar bort de kursadministrativa
delarna i det pedagogiska arbetet.

Problembeskrivning
Idag gäller en stor andel av studentfallen att
kursadministration inte sköts. Det vanligaste
handlar om sena rättningar och scheman samt
uteblivna kursutvärderingar. Sena rättningar av
examinationsuppgifter kan leda till att en
student inte får fortsätta sitt program trots att

Studentkårernas förslag på åtgärder:
• Att universitetet planerar bemanningen så att kursansvariga hinner utföra sina
arbetsuppgifter.
• Att universitetet alltid håller sin personal informerad om vilka regler som gäller kring
kursadministration.
• Att universitetet ser till att ha ett system för vad lärare ska göra om kursadministrativa
uppgifter fallerar.
• Att universitetet ser över nuvarande regelverk gällande tröskelkrav på utbildningsprogram.

6

Bilaga p 67

1.6 VFU
Studentkårernas grundsyn
VFU är av många studenter ett mycket
uppskattat moment och dessutom otroligt
viktigt för att få en inblick i den bransch där de
senare ska verka. Kårerna är eniga om att den
typen av utbildning är av största vikt för
studenterna och är måna om att VFU sker på
ett kvalitetssäkert sätt för att garantera att
studenterna får en lika hög kvalitet på
utbildningen oberoende av vilken plats VFUn
är förlagd. Studentkårerna anser att fler
utbildningar ska ha tillgång till VFU då
studenter i hög grad efterfrågar detta. Att
studenter delvis bedriver sin utbildning på olika
arbetsplatser är ett ovärderligt sätt att knyta
kontakter för framtida karriär efter
universitetsstudierna. Handledning av personer
direkt på verksamheten är dessutom ett
utmärkt verktyg för den professionella
utvecklingen. Det krävs även tydlig
kommunikation mellan universitetets lärare
och handledarna ute på verksamheterna så att
det från handledarnas sida framgår att de krav
och förväntningar som ställs på studenterna
varken är för höga eller för låga, utan motsvarar
studentens utbildningsnivå.

studentens arbete på verksamheten. Detta på
grund av att examinatorn kommer från
universitet centralt och ofta besöker
verksamheten vid ett eller ett fåtal tillfällen,
vilket kan innebära en orättvis bedömning då
den absoluta merparten av arbetet på
verksamheten förblir förbisett av examinatorn.
Särskilt problematiskt blir detta i de fall där
studentens handledare inte nödvändigtvis
bidrar till den slutgiltiga bedömningen. Fall
förekommer där studenter blir underkända
enbart på information inhämtad av andra på
verksamheten. Studenterna upplever det
därigenom orättvist att den examinerande
läraren inte själv fått göra en bedömning av
studentens prestation.
Utöver detta framkommer en del studentfall
där problemet verkar vara bristande
kommunikation mellan verksamheten och
universitetet centralt. Detta leder ofta till
missförstånd mellan handledare och student
om vad som faktiskt krävs av studenten och
vilken nivå studenten förväntas prestera på i
verksamheten
utifrån
de
förväntade
förkunskaperna. Exempel finns där nivån både
är för hög och för låg, vilket i båda fallen är
ogynnsamt för studentens lärande och
utveckling och lärandet blir direkt beroende av
vilken verksamhet studenten hamnar på. Detta
bidrar till en ojämlikhet mellan studenterna då
lärandet och pedagogiken inte håller samma
nivå på alla verksamheter.

Problembeskrivning
Det finns flera studentfall som har handlat om
studenter som upplever sig orättvist
examinerade på VFU. Återkommande är att
studenten anser att examinatorn inte följt
studenten under tillräckligt lång tid för att på så
vis skaffa sig en rättvis bedömning av

Studentkårernas förslag på åtgärder:
• Att det sker en tätare kommunikation mellan universitetet centralt och VFU-platserna.
• Att hårdare krav ställs på kvaliteten av handledare på VFU-platser.
• Att VFU-handledare genomgår adekvat utbildning med fokus på pedagogik.
• Att kommunikationen gällande vad som krävs för att bli godkänd på VFU är tydligare.
• Att universitetet jobbar för att fler program och kurser ska innehålla VFU.
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1.7 Nät- och distansutbildning
Studentkårernas grundsyn
Umeå universitet ska erbjuda alla studenter
likvärdig utbildning, oavsett om dessa studerar
vid campus eller på distans. Distansstudier
möjliggör för alltfler grupper att faktiskt utföra
studier, även de som av olika skäl inte kan eller
vill studera på campus. I distansstudenternas
fall är det än viktigare att informationen är
tydlig. Detta kan gälla både svar på
studenternas frågor, tydliga datum för möten
på campus samt tydliga inlämningar.

på att uppdatera sitt material eller ibland helt
glömmer att lägga upp viktig information i tid
Som det är idag så finns många
universitetsresurser inte tillgängliga för
distansstudenter. Detta är för det mesta helt
förståeligt, men i vissa fall som tillgång till
litteratur, utskrifter och studenthälsovård så
borde universitetet kunna göra mer.
Distansstudenter är även en studentgrupp som
är svår för studentkårerna att nå. Vi kommer
inte
in
på
läroplattformarna,
och
distansstudenter är kårmedlemmar i mycket
mindre utsträckning än campusstuderande. Det
är bättre för både studenter och lärare att
information om kårens arbete når även
distansstudenterna. Detta skulle också få
distansstudenter att känna sig mer inkluderade
i studentlivet.

Problembeskrivning
Eftersom distansstudenter är mer beroende av
välfungerande
kommunikation
är
det
problematiskt att information idag inte alltid
når fram till studenterna. Återkoppling på både
examination och mail är ofta mycket dålig. Det
förekommer även att föreläsare är långsamma

Studentkårernas förslag på åtgärder:
• Att universitetet för en dialog med studentkårerna om hur kontakten och
informationsspridningen kan utvecklas.
• Att universitetet skapar en bättre mall för hur distanskurser skall hållas.
• Att förinspelat föreläsningsmaterial görs pedagogiskt optimalt.
• Att fler universitetsresurser görs möjliga för distansstudenter så som de är tillgängliga för
studenterna på campus.
• Att universitetet ser över så att universitetets regelverk följs av dem som håller
distansutbildningar.
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1.8 Pedagogik och handledning
Studentkårernas grundsyn
Pedagogik är något som är centralt i studentens
vardag. Utan kvalitativ pedagogik och
handledning så är studentens dagliga
verksamhet omöjlig då lärosituationen blir
ohållbar. Det är även viktigt att handledare och
studenter tydligt informeras om vilka
rättigheter studenten har till handledning.

erfarenheter med upplevelser av i övrigt
bristfällig handledning. Alltså fall där den
faktiska responsen och guidningen upplevs
undermålig.
Det förekommer även fall där samförståndet
mellan handledare och examinator brustit.
Vilket kan ha som konsekvens att examinator
underkänner en uppsats för val som
handledaren stöttat. Relaterat till dessa fall är de
fall där studenten upplever att handledare inte
varit tillräckligt tydlig i sin kritik.

Problembeskrivning
Det förekommer studentfall gällande bristande
handledning och pedagogik vid alla fakulteter.
Den vanligaste typen av fall gäller upplevelser
av bristande bemötande eller kommunikation.
Det kan röra sig om att studenten känner sig
otrygg, osäker samt att de inte får svar eller
tillräcklig information om sin rätt till
handledning. Ofta sammanfaller dessa

Vi ser bland våra studentfall att dålig
pedagogisk kvalitet är mycket vanligt. Ett stort
antal av våra fall citerar bland annat att både
föreläsare och handledare kan vara mycket
dåliga på att förmedla kunskap.

Studentkårernas förslag på åtgärder:
• Att se till så att handledare alltid väljs med omsorg, har hög akademisk kompetens och har
genomgått handledarutbildning.
• Att processen för att meritera lärare genomarbetas så att det mer inkluderar studenternas
åsikter.
• Att se till så att pedagogisk utbildning alltid genomgås i början av en anställning som
inkluderar pedagogiska uppdrag.
• Att tydligare reglera vad som gäller när en student blir underkänd på ett
examinationsmoment.
• Att universitetet ser över sina pedagogiska arbetssätt och pedagogiska utbildningar.
• Att Handläggningsordning för examensarbeten, Dnr: FS 1.1-1951-15 efterlevs.
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1.9 Intranät
Studentkårernas grundsyn
På universitetet idag så använder studenterna
dagligen intranätet för att kunna bedriva sina
studier. Med dessa menas umu.se, Cambro och
Moodle huvudsakligen. Andra mindre intranät
används också på vissa kurser. Studentkårerna
anser att det är av yttersta vikt att dessa system
är lättanvända, snabba och responsiva. Att inte
kunna finna rätt information eller att läsa sig till
fel information i ett system kan ha en negativ
påverkan på studieresultatet.

Problembeskrivning
Idag så handskas den gemene studenten på
universitetet med ganska många olika
plattformar för att bedriva sina studier. Även på
de olika plattformarna kan kurser ha olika typer
av layout och design.
I längden blir detta problematiskt för studenter
som läser kurser vid olika institutioner som
använder olika system. Studenterna har inte
heller något samlat system där de kan följa upp
och bevaka kursutvärderingar.

Studentkårernas förslag på åtgärder:
• Att universitetet samlar alla fakulteter och institutioners kurser på en läroplattform.
• Att universitetet underlättar och förbättrar sökfunktionen på umu.se.
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2. Studiesocialt och arbetsmiljö
2.1 Lika villkor
Studentkårernas grundsyn
Universiteten har en stor roll att spela för att
lägga grunden till ett mer jämlikt och jämställt
samhälle. För att Umeå universitet ska kunna
erbjuda likvärdig utbildning till alla studenter är
det en förutsättning att universitetet är lyhörd
inför hela den potentiella studentgruppen.
Universitetet bör arbeta proaktivt för att
möjliggöra för en studentgrupp bestående av
personer med olika förutsättningar. Det
inkluderar till exempel att utforma
styrdokument och policys på ett medvetet sätt.
Kårerna anser att alla bör kunna studera vid
Umeå universitet på lika villkor.

berör föräldraskap i akademin, Barns vistelse i
lokaler vid universitetets institutioner och övriga
arbetsplatser, har inte reviderats sedan 1979.
Tillgänglighet är något som idag inte fungerar
optimalt på universitetet. Många salar och
många typer av områden kan inte nås på ett bra
sätt för personer med funktionsnedsättningar.
Flertalet dokument är skrivna på ett sådant sätt
att de blir svårlästa för personer med dyslexi
och föräldrar har enormt svårt att studera på
universitetet. Universitetet ska vara en plats där
alla är välkomna.
Även om studentgruppens bredd är en viktig
fråga, bör jämställdheten genomsyra alla
universitetets nivåer. Därför anser kårerna att
det är problematiskt att könsfördelningen
försämras markant på de högre nivåerna av den
akademiska hierarkin.

Problembeskrivning
Trots en uttalad vilja att jobba med breddad
rekrytering, är inte Umeå universitet anpassat
för en heterogen studentgrupp. Ett exempel på
detta är förlegade regelverk, som bland annat
drabbar föräldrar. Det enda dokument som

Studentkårernas förslag på åtgärder:
• Att universitetet tillsammans med studentkårerna kontinuerligt arbetar med breddad
rekrytering och breddat deltagande.
• Att universitetet aktivt arbetar för att uppnå en jämnare könsfördelning bland anställda i
den akademiska verksamheten.
• Att universitetet ser över så att alla resurser är tillgängliga även för personer med
funktionsnedsättningar.
• Att universitetet säkerställer att alla toaletter och omklädningsrum är könsneutrala.
• Att universitetet ser över styrdokumentet Barns vistelse i lokaler vid universitetets institutioner och
övriga arbetsplatser, Dnr: 2054/79.
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2.2 Psykisk ohälsa
Studentkårernas grundsyn
Fler studerande drabbas idag av en sämre
psykisk hälsa och kårerna vid Umeå universitet
anser i linje med Sveriges förenade studentkårer
(SFS) att studiesituationen och arbetsmiljön
relaterar till detta. En försämrad psykisk hälsa
leder till att studenternas fysiska hälsa kan bli
lidande och att färre studenter slutför sina
studier. Umeå universitets studenthälsomottagning är därmed viktig för att studenter
ska ges rätt förutsättningar att må bra under
hela studietiden.

krav på att både mottagningen och den
allmänna arbetsmiljön ska vara trygga. Trots att
psykisk ohälsa bland unga är ett generellt
samhällsproblem vill kårerna understryka att
universitetet bör arbeta aktivt för att motverka
den psykiska ohälsa som är relaterad till
studenters livssituation. Utifrån de studentfall
vi hanterat ser vi bland annat att studenter ofta
är stressade och oroliga på grund av bristande
information från institutionen när det gäller
utbildningen eller att universitetets regelverk
inte efterlevs.

Problembeskrivning
Enligt Studiebarometern 2018 är det tydligt att
studenter vid Umeå universitet upplever press
och stress i relation till sina studier. Fler bland
kvinnor än bland män känner sig stressade,
vilket belyser att psykisk ohälsa i allra högsta
grad fortfarande är ett jämställdhetsproblem.
Studiebarometern visar även att studenter som
har ett svagare socialt nätverk mår sämre i
relation till övriga studenter vilket ställer höga

I nuläget råder det en oklarhet bland studenter
och
universitetsanställda
kring
vad
Studenthälsans uppdrag är och det gör att
studenter inte alltid vet när de kan vända sig dit.
Studenthälsans resurser är även begränsade
vilket gör att de inte kan utföra sitt uppdrag på
bästa sätt. Ökade resurser skulle ge möjlighet
att ge studenter stöd snabbare och även öka sin
närvaro på Konstnärligt campus.

Studentkårernas förslag på åtgärder:
• Att Studenthälsan ges större resurser.
• Att Studenthälsans uppdrag förtydligas för både studenter och universitetsanställda.
• Att institutionerna har relevant kunskap om var studenter bör hänvisas vidare när de
behöver stöd.
• Att universitetet arbetar genusmedvetet.
• Att Umeå universitets regelverk efterlevs och att institutioner informerar studenter på ett
tydligt sätt.
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2.3 Bemötande
Studentkårernas grundsyn
Studenter, lärare och anställda ska alltid bemöta
varandra med respekt. Detta är grundläggande
för att upprätthålla en god psykosocial
arbetsmiljö på universitetet. Samtalsklimatet
ska tillåta konstruktiv kritik och åsiktsutbyte.
Under seminarier samt annan schemalagd
studietid skall läraren upprätthålla ett sådant
samtalsklimat och, vid behov, ta till externa
resurser.

hur universitetsstudier går till eller hur mycket
som förväntas av en, speciellt för de som
kommer från en studieovan bakgrund. Därmed
måste studenter få känna att de får ställa frågor.
Ett bryskt bemötande, speciellt vid ett tidigt
skede i utbildningen, kan ha en negativ
påverkan på studentens uppfattning om sin
egen förmåga och akademin.
Bemötandet studenter emellan är lika viktigt.
Studenter upplever samtalsklimatet under vissa
seminarier som otillåtande och dömande. Detta
leder till att studenterna undviker att ifrågasätta
eller dra upp andra perspektiv i rädsla för
personliga påhopp. Detta leder även till att
svåra ämnen blir än svårare att lyfta och
diskutera.
Studenterna
saknar
ibland
introduktioner
till
seminarium
som
utbildningsform och hur de förväntas uppföra
sig.

Problembeskrivning
En stor del av de studentfall som inkommit till
kårerna handlar om bristfälligt bemötande i
olika former. Det kan exempelvis handla om att
lärare inte svarar på mejl från studenterna eller
att svaren är nedlåtande. Det är viktigt att som
universitetsanställd ha en förståelse för att
studenter som precis börjat studera på
universitet sällan har en förförståelse gällande

Studentkårernas förslag på åtgärder:
• Att universitetsanställda alltid bemöter studenterna med respekt.
• Att universitetsanställda besvarar studenternas frågor med förståelse och skyndsamhet.
• Att alla studenter får en genomgång av vad som är gott beteende i seminarie- och
grupparbeten.
• Att seminarieledaren upprätthåller ett tryggt samtalsklimat.
• Att ansvarig lärare, om situationen så kräver, bjuder in en extern aktör som stöd för
arbetsmiljön.
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2.4 Föreläsningssalar
Studentkårernas grundsyn
För många studenter bedrivs en betydande del
av studierna i universitetets föreläsningssalar,
därför är det viktigt att föreläsningssalarna är
stimulerande och i övrigt möter användarnas
behov. Umeå universitet är ett växande
universitet och därför bör mängden
föreläsningssalar, och deras kvalitet, matcha
denna utveckling. Det är även viktigt att alla
föreläsningssalar är tillgänglighetsanpassade.

senvåren 2019 finns det många salar där
värmen inte går att kontrollera samtidigt som
de inte kan hålla värmen under vintern. Vi ser
med glädje att hörsalarna i Lindellhallen ska
börja renoveras och att vårdvetarhuset kommer
att ersättas. Universitetet har även börjat skapa
mer flexibla salar som går att använda på olika
sätt beroende på undervisningsformen.
Problemet med detta är att många föreläsare
använder salen som den lämnades av de som
var där tidigare, vilket leder till att studenterna
sitter i konstiga formationer som inte
nödvändigtvis är anpassade efter den
undervisningsform som bedrivs.

Problembeskrivning
Problematiken
med
föreläsningssalarna
varierar verkligen från sal till sal. Under

Studentkårernas förslag på åtgärder:
• Att universitetet fortsätter att renovera och ersätta föreläsningssalar som inte håller en hög
arbetsmiljö.
• Att universitetet arbetar för att snabbt försöka fixa problem som rapporteras runt salarna.
• Att säkerställa att föreläsningssalarna är tillgänglighetsanpassade.
• Att säkerställa att föreläsningssalar är anpassade för olika medicinska behov, som
exempelvis personer med allergier.
• Att universitetet ser över hur fler föreläsningssalar i varierande storlek kan byggas i
framtiden.
• Att universitetet inför rutiner för att säkerställa att föreläsningssalarnas kapacitet och övriga
förutsättningar för undervisning stämmer överens med det som finns angivet i
bokningssystemet.

14

Bilaga p 67

2.5 Tentamenssalar
Studentkårernas grundsyn
Tentamenstillfället är ett kritiskt moment för
studenter både ur en students synpunkt så väl
som ur en arbetsmiljösynpunkt. Det är
studentkårernas syn att det är viktigt att
arbetsmiljön under tentamen är så bra som
möjligt för att inte påverka studenternas
studieresultat.
Det
innebär
att
de
tentamenssalar som används ska vara
anpassade efter det ändamålet och att tentamen
aldrig ska behövas skrivas i en hörsal. Detta är
särskilt aktuellt nu när universitetet kommer
tappa sina lokaler på Östra Paviljongen 202106-30.

skrivelsen. Östra paviljongen har inte
kapaciteten för alla studenter som ska skriva
tentamen. Trots att den uppenbarligen utnyttjas
till max med studenter som får skriva ordinarie
tenta på både helg och kvällstid. Mycket har
tidigare sagts om extrasalarna på IKSU och
Folkets hus som används för att komplettera
Östra paviljongen. Dessa lokaler håller
fortfarande inte en temperatur eller ljudnivå
som är lämplig vid examination. Samtidigt som
dessa lokaler inte utvecklas för tentamensskrivning så märker vi av hur östra paviljongen
börjar förfalla. Studenterna har höjt
varningsflaggor för att ventilationssystemet
börjar bli väldigt högljutt och inte fungerar så
bra som det borde. När frågan tas upp på
arbetsmiljökommittén och examensrådet har
responsen från universitet varit vaga svar om en
eventuell ny tentamenssal på gång.

Problembeskrivning
Studentkårerna
ser
fortfarande
ingen
utveckling av tentamenssalar trots att
varningsflaggor lyftes i den förra studentkårs-

Studentkårernas förslag på åtgärder:
• Att universitetet arbetar för att arbetsmiljön i externa och interna tentamenssalar ska hålla
en hög nivå.
• Att universitetet kontinuerligt arbetar med att anpassa befintliga och kommande
tentamenssalar för digital examination.
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2.6 Studieplatser
Studentkårernas grundsyn
Att kunna utföra sina studier vid universitetet
är en viktig förutsättning för studenternas
utbildning. Det är här studenterna får ro och
fokus att arbeta ordentligt med sina uppgifter.
Därmed är det av yttersta vikt att studenterna
har tillgång till arbetsplatser anpassade för
studier. Det innebär även att det alltid ska
finnas möjlighet att studera på platser på
campus där det exempelvis inte är tillåtet att äta.

och det är i stort sett omöjligt att hitta ett ledigt
bord under dagtid.
En försvårande omständighet är studenternas
access, som idag begränsas till det hus som den
aktuella kursen hålls i. Detta innebär att om en
student känner behovet att studera på campus
under kvällstid, är denne bunden till sitt
ordinarie hus. Då studieplatserna i alla hus inte
håller samma standard, har inte alla studenter
tillgång till de miljöer de är i behov av.

Problembeskrivning
I dagsläget finns det en betydande brist på
studieplatser. Till följd av en otillräcklig mängd
grupprum tvingas studenter som egentligen
skulle behöva avskildhet och tystnad sitta i
universitetets öppna utrymmen, där andra
studenter och anställda skapar en hög
ljudvolym. Likaså fattas vanliga studieplatser,

Idag är studenters åtkomst till föreläsningssalar
inte tillräcklig. Att salarna prioriteras till
föreläsningar är givetvis att faktum och något
vi tycker ska bestå, men studenterna kan
behöva salar att studera i även när de inte har
föreläsningar i dem.

Studentkårernas förslag på åtgärder:
• Att universitetet verkar för fler studieplatser på campus.
• Att även vissa föreläsningssalar ska gå att boka för enskilda studenter.
• Att studenternas access utökas till att omfatta samtliga hus på campus.
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2.7 Lunchplatser
Studentkårernas grundsyn
Rast för lunch är en förutsättning för en
hälsosam studiedag och ibland en efterlängtad
lugn stund i en dag fylld av föreläsningar och
grupparbeten. Det är viktigt att denna tid ska ge
studenten en möjlighet till lugn och
avslappning för att orka fortsätta prestera
under dagen.

denna lunchtimme. Drar en föreläsare ut på
tiden eller behöver studenten stanna kvar för
att få ett förtydligande så kommer köerna till
mikrovågsugnarna vara långa och många
sittplatser vara fulla. Majoriteten av denna
timme går då åt till att köa och att leta efter en
plats att sitta på. Dessutom finns det stora
problem med ljudnivån i de avsedda
lunchområdena eftersom de snabbt överfylls på
grund av bristande sittplatser. Ett ytterligare
problem är att uppdelningen av lunchplatser
och studieplatser inte efterlevs.

Problembeskrivning
I normalfallet är föreläsningar förlagda 08.0016.00 med lunchuppehåll 12.00-13.00. Idag är
det många studenter som känner stress för

Studentkårernas förslag på åtgärder:
• Att universitetet arbetar för att alla studenter ska ha en bra arbetsmiljö även utanför
lärosalarna.
• Att universitetet arbetar för att alla studenter ska ha möjlighet att hinna både värma och äta
sin lunch under den undervisningsfria timmen.
• Att universitetet verkar för att skapa en miljö så att studenter inte äter där de studerar.
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2.8 Mottagning
Studentkårernas grundsyn
Mottagningen av nya studenter är den första
kontakten
nya
studenter
har
med
kårverksamheten på campus och en inkörsport
till sin nya tillvaro som student. Därför har
mottagningen en stor betydelse och vi anser att
utbildning och kvalitetssäkring av att ansvariga
får den rätta kunskapen som krävs för detta
uppdrag är viktigt. Denna kunskap leder då till
att de ansvariga kan agera som en förebild och
personer som de nya studenterna kan förlita sig
på om de har frågor eller andra funderingar om
studentlivet. Att Umeå universitet vill vara
delaktiga och stödja utbildningen av ansvariga
ser vi som något positivt. Mottagningsutbildningen som de ansvariga för
mottagningen har fått ta del av har gett positiva
effekter och det har man sett genom
kommentarer från polisen och sjukvården om
att de har fått mindre arbetsbelastning under
mottagningsperioden.

Problembeskrivning
Studenterna som tar sig an uppdraget att vara
general eller fadder förlitar sig på att de ska få
den rätta utbildningen från oss kårer och
universitetet och kårernas möjligheter att
förändra upplägget upplevs begränsade.
Kårernas idéer och åsikter tas inte emot av
universitetets representanter. Ett problem är att
universitetet har en förlegad syn på
mottagningen, något som inte speglar
verkligheten. Det upplevs av de ideellt
engagerade studenterna som att de inte tas på
allvar av universitetet när det kommer till
mottagningsfrågan.
Många nya studenter har ofta många frågor om
mottagningen och det kan vara svårt att nå ut
till dem med den informationen, innan de är på
plats. Detta är information som universitetet
ska tillhandahålla och kvaliteten på detta är
mycket varierande på olika utbildningsprogram.

Studentkårernas förslag till åtgärder
• Att universitetet har förtroende för kårernas ideellt arbetande studenters förmåga att skapa
trygga mottagningar.
• Att universitetet när det gäller frågor om mottagningen respekterar kårernas autonomitet.
• Att grundsynen på mottagningen skall vara positiv.
• Att kårerna får vara med och ta fram en årligt uppdaterbar webbsida på Umeå universitet
där kårerna kan beskriva mottagningen och ge ut praktisk information.
• Att kårerna får plats i välkomstbrev för att nå ut till de nya studenterna med praktisk
information.
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2.9 Internationalisering
Studentkårernas grundsyn
Umeå universitet skall vara ett universitet som
är attraktivt för internationella studenter att
studera vid. Dessa internationella studenter
skall även känna sig välkomna och trygga i
Umeå. Strävan efter möjliggörande av utbyte av
perspektiv och erfarenheter med människor
från olika länder och kulturer bidrar till att göra
studenter redo för en global arbetsmarknad. Ett
internationellt perspektiv bör vara en självklar
del i den dagliga verksamheten som drivs vid
Umeå universitet för att stärka kvaliteten och
mångfalden i utbildningen. Därför är
kommunikationen mellan internationella
lärosäten viktig, i syfte att hävda Umeå
universitet i den globala konkurrensen.

Problembeskrivning
Det är för programstudenter ett problem att det
inte erbjuds likvärdiga möjligheter till
utlandsstudier. Vissa program har väldigt bra
global kontakt, andra har ingen. Det
uppkommer ofta tillfällen där studenter vill åka
på utbyte, men på grund av programmets
utformning eller att det inte finns relevanta
avtal kopplade till det aktuella ämnet kan inte
den möjligheten ges.
Internationella studenter ska ha jämbördiga
möjligheter som nationella studenter. Det är
fortfarande ett begränsat urval av Umeå
universitets regelverk översatta till engelska.
Detta gör det svårt för internationella studenter
att självmant uppsöka vilka regler som gäller.
Det har även uppstått att det har förekommit
föreläsningar där det presentationen hålls på
engelska men själva anteckningarna är på
svenska, vilket är exkluderande då de som inte
kan svenska inte ges samma möjlighet att hänga
med i undervisningen.

Samtliga programstudenter vid Umeå
universitet, oberoende tillhörande fakultet och
institution, bör få samma möjligheter att
inkluderas i en internationell miljö. Umeå
universitet bör därför vara väl förberett att ta
emot internationella studenter och bistå med
nödvändiga resurser och information såväl
innan ankomst som under tiden för studier.
Kårerna anser också att det är viktigt att
internationella studenter känner till sina
skyldigheter samt rättigheter. Detta är något
som universitetet bör underlätta.

International Office har det yttersta uppdraget
att informera de internationella studenterna om
deras rättigheter, men International Office
kommunikation har tyvärr fallerat då de har
varit svåra att nå. Detta har gjort det svårt för
de internationella studenterna att kunna få den
information de behöver.

Studentkårernas förslag till åtgärder
• Att Umeå universitet jobbar med att översätta samtliga regelverk och dokument.
• Att International Office förbättrar sin kommunikation mot de internationella studenterna.
• Att Umeå universitet utvärderar de utbytesavtal som finns för att säkerställa att de utländska
lärosätena håller hög kvalitet och även så att alla studenter ska kunna få möjlighet till
utbytesstudier.
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3. Forskarutbildning
Avsnittet om forskarutbildningen bör läsas tillsammans med övriga skrivelsen. Det som lyfts i avsnittet
nedan är specifikt relaterat till forskarutbildningen, men det innebär inte att det som lyfts i övriga
skrivelsen inte förekommer för forskarstuderande.

3.1 Representation och Studentinflytande
Studentkårernas grundsyn
Högskolelagen är tydlig med att studeranderepresentanter har rätt att finnas med i samtliga
beslutande och beredande organ vid en
högskola som är av betydelse för utbildningen
eller studenternas situation. Forskarstuderande
är en grupp studenter som även de har rätt att
vara delaktig i universitetets beslutande och
beredande organ genom representation på
samtliga nivåer. Detta kan bidra med ett
värdefullt perspektiv till den beredning som
sker kring ärenden rörande bland annat
forskarutbildningens kvalité, doktoranders
arbetsmiljö och mående, samt även bidra till
ökad kunskap för framtidens forskare om
högskolans arbetssätt och dess uppdrag.

informationen kring universitetets organisation
själva. Situationen för kårernas doktorandsektioner blir särskilt problematisk, då
grundutbildningens kårsektioner i regel
behöver utse representanter till en institution
och
ett
programråd,
medan
varje
doktorandsektion måste utse representanter till
alla institutioner, enheter och centrumbildningar vid dess fakultet/lärarhögskolan.
Vidare kan även den information från
universitetet
till
kårerna
om
olika
representationsuppdrag ha svårt att nå
doktorandsektionerna, bland annat pga
otydlighet om att uppdraget huvudsakligen rör
forskarutbildningsfrågor.
Vidare är studentinflytande för doktorander en
komplicerad fråga, då representationsuppdrag
måste anpassas mot forskarutbildningen i
övrigt. Handledarens roll och inställning blir av
stor vikt, huruvida dessa uppdrag uppmuntras
eller inte. Likaså om skälig prolongering
beviljas för dessa uppdrag och om det finns ett
meritvärde för doktoranden att åta sig dessa
uppdrag.

Problembeskrivning
Den information som kårerna behöver få från
universitetet för att kunna utse representanter
kan dock vara bristfällig och inaktuell, detta
gäller i synnerhet organ på vissa institutioner,
organ utanför linjeorganisationen och tillfälliga
arbetsgrupper. Detta leder i vissa fall till att
kårerna tvingas arbeta med att uppdatera

Studentkårernas förslag på åtgärder:
• Att fakulteterna tar ett tydligare ansvar för att kårerna får tydlig och korrekt information
om vilka råd, grupper och kommittéer som bör bestå av doktorandrepresentanter vid hela
fakulteten, dess institutioner, arbetsgrupper och centrumbildningar, samt även skyndsam
information om tillfälliga råd.
• Att ett aktivt arbete bedrivs för att stärka studentfackligt arbete för forskarutbildningen.
Detta bör ske genom en stärkt positiv attityd gentemot dessa uppdrag, ett stöttande av
doktorandkollegiala sammanhang vid institutioner och forskarskolor, tydlig information
om rätt till prolongering, samt även meritering.
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3.2 Arbetsmiljö
Studentkårernas grundsyn
Svensk arbetsmiljölagstiftning gäller för alla
anställda. Det är därför viktigt att
forskarstuderande får samma förutsättningar
och möjligheter som andra anställda och
studenter vid universitetet. Universitetet
rekryterar internationella medarbetare vilket
gör att information behöver finnas tillgänglig
även för dem.

arbetsgivare inte uppfyller arbetsmiljöverkets
föreskrifter. Medarbetarsamtalet är ett sätt att
fånga upp ohälsa hos enskilda individer där
arbetsgivarens ansvar är att förbygga att
medarbetare riskerar ohälsa på grund av sitt
arbete.
Doktorander upplever att det är svårt att veta
vem man ska vända sig till när vissa problem
eller frågeställningar uppstår. Till exempel vem
man vänder sig till när man upplever att
handledningen är bristfällig eller om det finns
önskemål om att byta handledare. När det gäller
information för doktorander finns det ett stort
problem med att informationen inte är
lättillgänglig för de doktorander som inte
behärskar det svenska språket. För dessa
individer blir det extra svårt när den mesta av
informationen är på svenska.

Problembeskrivning
För att de lagar och föreskrifter som gäller
inom arbetsmiljöområdet även ska omfatta
doktoranderna behöver universitetet säkerställa
att institutionerna erbjuder medarbetarsamtal
för doktorander där doktorandernas hälsa samt
både fysiska och psykosociala arbetsmiljö
diskuteras. Detta sker idag inte på alla
institutioner vilket innebär att universitetet som

Studentkårernas förslag på åtgärder:
• Att alla doktorander ska erbjudas medarbetarsamtal en gång per år.
• Att alla doktoranders arbetsmiljö både den fysiska och den psykosociala uppmärksammas,
till exempel genom att erbjuda konsultation av ergonom eller samtalsstöd via
företagshälsovård.
• Att alla doktorander får tydlig information om vem man vänder sig till i frågor som rör
handledningen, samt att denna information finns tillgänglig via universitetets hemsida och
är enkel att hitta.
• Att all information och policydokument för doktorander ska finnas tillgänglig på engelska.
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3.3 Prolongering
Studentkårernas grundsyn
Doktorander har rätt till 48 månaders
forskarutbildning vars innehåll i form av
avhandlingsarbete
och
doktorandkurser
specificeras i allmänna och individuella
studieplaner. Vid uppdrag utöver de som ingår
i doktorandens studieplan bör skälig
prolongering ges, för att dessa uppdrag inte ska
ta tid från doktorandens avhandlingsarbete.
Prolongering ska ges för undervisning,
studentfackliga uppdrag, andra uppdrag vid
institutionen, fakulteteten eller universitetet,
samt för föräldraledighet och sjukskrivning,
både långvarig och kortare sjukfrånvaro.

och fakulteter har olika uppfattningar om vad
som gäller. Exempelvis att vissa doktorander
inte har fått prolongering för sjukfrånvaro,
medan andra har fått oklara riktlinjer om att
prolongering inte kan beviljas efter disputation.
Att
forskarutbildningsansvariga
tolkar
prolongeringsfrågan olika har gjort att ansvaret
faller på den enskilde doktoranden att själv ta
reda på vad som gäller för att kunna hävda sin
rätt gentemot forskarutbildningsansvarig eller
handledares tolkningar. Informationen kan
spridas informellt mellan doktorander, men
detta innebär att de som saknar sociala nätverk
med andra doktorander riskerar att bli extra
utsatta. Det saknas idag ett tydligt förfarande
som garanterar alla doktorander en jämlik
behandling
oavsett
institutionseller
fakultetstillhörighet.

Problembeskrivning
Det största problemet med prolongering är att
det verkar saknas konsensus kring vad som
gäller. Prolongering avgörs från fall till fall och
forskarutbildningsansvariga vid institutioner

Studentkårernas förslag på åtgärder:
• Att doktorander ska ges skälig prolongering för undervisning, studentfackliga uppdrag och
andra uppdrag vid lärosätet, samt för föräldraledighet och all sjukfrånvaro.
• Att doktoranderna ska informeras om vilka regler som finns, vilket bör ske vid både
anställning och den årliga uppföljningen av den individuella studieplanen.
• Att tydliga riktlinjer ska finnas, vara lika för alla och efterföljas vid samtliga institutioner och
att forskarutbildningsansvariga har ett övergripande ansvar att denna information når
samtliga doktorander.
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3.4 Handledarkompetens
Studentkårernas grundsyn
Forskarutbildningens kvalité är viktig för att
säkerställa att en forskarexamen vid Umeå
universitet är både nationellt och internationellt
konkurrenskraftig. Gällande den praktiska
delen av forskarutbildningen ligger en stor del
av ansvaret på den forskarstuderandes
handledare.

Problembeskrivning
I nuläget så är utbildning i handledning inte
obligatoriskt för huvudhandledaren, utan det
räcker med att någon av handledarna har en
formell handledarutbildning. Dessutom finns
det inga krav på att handledare med en formell
handledarutbildning behöver uppdatera sin
kunskap. För att säkerställa kvalitén för
handledningen av forskarstuderande är det
viktigt att huvudhandledare har en formell och
uppdaterad handledarutbildning.

Studentkårernas förslag på åtgärder:
• Att Umeå universitet ställer krav att samtliga huvudhandledare har en formell
handledarutbildning som inte får vara mer än 5 år gammal.
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3.5 Doktorandkurser
Studentkårernas grundsyn
Doktorandkurserna som hålls vid Umeå
universitet, på fakultetsnivå såväl som
institutionsnivå, ska bidra positivt till
doktorandernas arbete. Kurserna är verktyg för
att öka doktorandernas kunskaper inom olika
ämnen och metoder, samt stärka doktoranders
roll som forskare. För att detta ska vara möjligt
behövs tydlig information om vilka kurser som
finns att tillgå vid universitetet, samt när de
hålls så att doktoranderna kan planera övriga
forskarutbildningsaktiviteter i förhållande till
kurserna.

relevanta kurser vid andra institutioner och
fakulteter sprids oftast endast informellt mellan
doktorander.
Information om att kurser ska hållas, när de ska
hållas, samt huruvida doktorander blivit
antagna eller besked om godkänd, har i många
fall kommit ut sent. I vissa fall har information
om obligatoriska kurser, om att kursen ska
genomföras, schema och litteraturlista
meddelats doktorander med väldigt kort varsel
innan kursstart. Detta medför onödig stress för
många doktorander och kan medföra att kurser
kan uppfattas mer negativt. Vidare finns det
inga riktlinjer kring när under utbildningen
obligatoriska kurser bör tas. Detta gör att det
finns risk för att viktig kunskap och möjlighet
att omvandla denna kunskap till praktik under
utbildningen inte tas tillvara.

Problembeskrivning
Många doktorander upplever i nuläget
svårigheter att hitta information om
doktorandkurser vid universitetet och i
synnerhet kurser vid andra institutioner och
fakulteter än de egna. Information om

Studentkårernas förslag på åtgärder:
• Att Umeå universitet arbetar för att skapa en samlad hemsida för universitetets kurser på
forskarnivå.
• Att information om fakultets- och institutionskurser även meddelas och görs tillgängliga i
mån av plats för doktorander vid andra fakulteter/lärarhögskolan.
• Att information om doktorandkurser, när de ska ges, scheman, et cetera, skall ges i rimlig
tid innan kursstart, minst 15 arbetsdagar innan.
• Att Umeå universitet ger fakulteterna i uppdrag att se över de obligatoriska kurserna på
forskarnivå och ta fram riktlinjer gällande möjlighet till forskarskolor eller ordningen av
kurser.
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4. Statistik
Studentfallen kategoriseras efter vilken karaktär de har. Ett studentfall kan därför omfatta en eller flera
kategorier. Notera även att ett studentfall kan inbegripa en eller flera studenter. Som bilagor till detta avsnitt
återfinns statistik över fördelningen av kategorier, antalet studentfall samt antal fall i utbildning på grund- och
avancerad nivå respektive forskarnivå.
Regelbrott
Lärare eller annan personal agerar i strid mot gällande regelverk; exempelvis sent utlagd kursplan eller att
rättningstid överstiger tre veckor.
Informationsproblem
Konflikt eller problematik mellan student och lärare till följd av bristande information till student; exempelvis
otydlig information, stor tolkningsmöjlighet eller sen information.
Bemötande
Bemötande som av student upplevs nonchalant, oprofessionellt eller nedsättande.
Diskriminering
Att kränka någon innebär att behandla en person nedsättande i ord eller handling. Det är alltid personen som
är utsatt som avgör vad som är kränkande. Diskriminering innebär att någon behandlas sämre än någon annan
och att det har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsidentitet eller könsuttryck,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder).
Utbildningskvalitet
Att utbildningen håller låg kvalitet; exempelvis att kurs inte motsvarar kursplan, att lärare brister i pedagogisk
kunskap eller att VFU/praktik innehåller brister.
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöproblem som påverkar studiesituationen negativt; exempelvis lokaler, ljudvolym, arbetstempo eller
allergiframkallande faktorer.
Examination
Examination överensstämmer inte med kursplan eller gällande regelverk; exempelvis bristande
examinationsform, godtycklig, eller ojämlik, rättning eller att examinationsinnehåll motsvarar inte förväntade
studieresultat.
Kursadministration
Brister i administrationen som påverkar studenter negativt; exempelvis att tentamenssvar eller inlämningsuppgift
hanteras felaktigt (kan vara bristande sekretess), ansökan om tillgodoräknande avslås utan motivering, eller att
handling eller uppgift tappas bort.
Studentinflytande
Studenters synpunkter tas ej tillvara på; exempelvis att utvärdering ej utförs, att utvärdering ej offentliggörs, eller
att studentrepresentant ej ges möjlighet att delge åsikt om beslut angående utbildning.
Övrigt
Ärenden där en eller flera studenter tagit kontakt med studentkåren med ett problem eller bekymmer som
den/denne upplevt i sin utbildning eller i sin roll som student, men som inte går att klassificera inom de andra
kategorierna.
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Fördelning av kategorier
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Fördelning av studentfall
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1. Definitioner
Begrepp
Skola

Förklaring
Avser skola och förskola om inte annat anges.

Läraryrket

Uppdragsgrupp

Avser läraryrket för alla skolformer inkluderat fritidshem och förskolläraryrket om
inte annat anges.
Avser lärare i alla skolformer och förskollärare om inte annat anges.
Följer Valideringsdelegationens begreppsförklaring1 dvs. den samlade, faktiska,
kompetens som en individ har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats.
Avser här tillträde till senare delar av en utbildning eller kurs, dvs. avser inte
tillträde i avseendet grundläggande behörighet för högskolestudier.
Avser vilket Fler vägar in-lärosäte som landets lärarutbildningar är knutna till, se
bilaga 1 (Projektplan Operativa gruppen inklusive noder).
En arbetsgrupp med parter från minst två Fler vägar in-lärosäten.

Arbetsgrupp

En arbetsgrupp inom Fler vägar in-lärosätet.

Validering

Följer Valideringsdelegationens begreppsförklaring dvs. en process som innebär
en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av
kunskaper och kompetens en person besitter oberoende av hur de förvärvats.

Lärare
Reell kompetens
Tillträde till utbildning
Nod

2. Syfte med uppdraget Fler vägar in i läraryrket
Syftet med uppdraget är att utveckla och använda insatser vilka ska resultera i mer
ändamålsenliga och effektiva utbildningsvägar till lärarexamen och förskollärarexamen2.
Umeå universitet uppdrogs att samordna projektet och samverka med de övriga lärosätena.

3. Bakgrund till uppdraget Fler vägar in i läraryrket och
fördelning av medel
För att förbättra kunskapsresultaten i den svenska skolan behövs behöriga och kompetenta
lärare. Omkring 45 000 lärare beräknas saknas 2021 och mot bakgrund av den omfattande
lärarbristen krävs mer flexibla utbildningsvägar i syfte att få fler att bli lärare eller
förskollärare. Möjligheten att påbörja en utbildning ska finnas både tidigare och senare i livet
och den sökandes tidigare förvärvade kunskaper som erhållits genom tidigare studier, arbete
och erfarenheter behöver tas tillvara. Regeringen föreslog därför i budgetpropositionen för
2018 att medel skulle avsättas för projekt som skapar fler vägar in i lärar- och
förskolläraryrkena.
Redan 2018 fördelades 12 miljoner. För budgetåret 2019 finns 18 miljoner kronor avsatta för
alla lärosäten och avsättningen för 2020 beräknas bli 12 miljoner kronor samt åtta miljoner
kronor för budgetåret 2021. Styrgruppen fattade beslut om att av de 18 miljoner som finns
reserverade för 2019 ska 6 miljoner behållas som en pott av samordnande lärosäte, dvs.
Umeå universitet. Från den potten får lärosäten äska medel för utvecklade satsningar inför
kommande budgetår. Beslut fattas av styrgruppen i november inför kommande år.

1

Valideringsdelegationens delbetänkande 2015-2019 Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande
http://www.valideringsdelegation.se/wp-content/uploads/2018/04/sou-2018_29-validering-i-hgskolan-fr-tillgodorknandeoch-livslngt-lrande-webbversion.pdf
2 Uppdraget om att skapa fler vägar in i läraryrket https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/08/uppdrag-om-attskapa-fler-vagar-in-i-lararyrket/
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4. Projektorganisation – nationellt
Uppdragets organisation består av består av en styrgrupp, en operativ grupp, en
referensgrupp, lokala projektgrupper vid de respektive lärosätena, arbetsgrupper inom
lärosätena samt uppdragsgrupper. En nationell projektplan har tagits fram där
organisationen och tänkta aktiviteter för den operativa gruppen framgår (bilaga 1). Den
nationella projektplanen är ett ramverk och varje lärosäte ska arbeta fram en lokal
projektplan.
Varje lärosäte är autonomt och måste välja vilka satsningar som kan och bör göras utifrån
rådande omständigheter vid lärosätet. I den nationella operativa gruppen samordnas arbetet
och där diskuteras och initieras utvecklingsarbete för samtliga lärosäten eller för två eller
flera lärosäten i uppdragsgrupper. Umeå universitet som samordnar regeringsuppdraget ska
löpande hålla Utbildningsdepartementet informerat om hur arbetet med uppdraget
fortskrider. Uppdraget ska slutredovisas senast 1 mars 2022.

5. Projektorganisation vid Umeå universitet – nationellt
samordningsansvar och det lokala projektet
Umeå universitets projektorganisation redovisas nedan (fig. 1). Arbetet avser både det lokala
projektet samt det nationella samordningsuppdraget. Arbetsuppgifter för funktionerna finns
beskrivet under punkt 13. För hela projektorganisationen, se bilaga 1 (Projektplan Operativa
gruppen inklusive noder).
Namn
Funktion
Anna-Karin Lidström Persson
Projektledare
Axel Bennhage
Projektsamordnare
Petra Westling
Projektsamordnare
Ahmad Hussein
Projektsamordnare
Ulrika Bergfors
Kommunikatör
Fig. 1. Projektgruppens sammansättning

Organisationstillhörighet
Lärarhögskolans kansli
Lärarhögskolans kansli
Lärarhögskolans kansli
Lärarhögskolans kansli
Kommunikationsenheten

6. Samarbete i vår region – vår nod

Den nationella operativa gruppen har fördelat ansvaret för närliggande lärosäten i Sverige i
så kallade noder. I Umeå universitets nod ingår Luleå tekniska universitet och
Mittuniversitetet. Ansvarigt lärosäte har i uppgift att arbeta på ett effektivt sätt med lärosäten
inom noden. Arbete ska i första hand ske via de upparbetade samverkanskanalerna vid de
respektive lärosätena inom noden.

7. Beslut om och revidering av projektplanen
Beslut om Umeå universitets projektplan fattas vid föreståndares beslutsmöte efter att
projektplanen har diskuterats i det regionala samverkansrådet och Lärarhögskolans styrelse3.
Revidering av projektplanen sker i oktober varje år och beslut fattas av föreståndare vid
Lärarhögskolan.
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Programförklaring Regionala samverkansrådet https://www.umu.se/globalassets/organisation/utanfakultetstillhorighet/lararhogskolan/samarbeta-med-oss/regionalt-samverkansrad/programforklaring-regionalasamverkansrdet.pdf
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8. Uppdraget är uppdelat i deluppdrag

Nedan presenteras de fyra delarna i uppdraget som de anges i regeringsuppdraget4. Eftersom
uppdraget budgetmässigt fördelas på två deluppdrag visas här nedan de två delarna som
deluppdrag 1 a, b och c samt uppdrag 2.

8.1. Validering (deluppdrag 1 a)

Utveckla och använda strukturerade metoder för bedömning och validering av reell
kompetens som erhållits genom bl.a. tidigare utbildning eller arbetslivserfarenhet för att
främja tillträde till en lärar- eller förskollärarutbildning.

8.2. Kunskapsspridning (deluppdrag 1 b)

På ett kommunikativt och lättillgängligt sätt bistå andra universitet och högskolor med
information om hur bedömning av reell kompetens kan göras och hur kompletterande
kurser kan utformas.

8.3. Ämneskurser (deluppdrag 1 c)

Erbjuda kompletterande kurser inom lärar- och förskollärarutbildningarna, exempelvis
kortare ämneskurser, för att studenten ska nå kursfordringarna omfattande
ämnesstudierna för en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) eller för att uppnå full
omfattning av de ämnesstudier som krävs för en grundlärarexamen.

8.4. UVK-kurser, utbildningsvetenskaplig kärna (deluppdrag 2)

Poänggivande kompetensutveckling; utforma och erbjuda en eller flera påbyggbara,
poänggivande kurser med innehåll från den utbildningsvetenskapliga kärnan som ska
kunna tillgodoräknas i lärarutbildningar och kompletterande pedagogisk utbildning som
leder till lärarexamen och erbjudas i flexibla studieformer.

9. Prioriterade områden vid Umeå universitet 2019-2021
Verksamheten som genomförs inom projektet Fler vägar in ska ta sin utgångspunkt i Umeå
universitets samlade strategier för lärarutbildning och regionens behov av kompetens. Med
anledning av den regionala och nationella lärarbristen inom i stort sett alla ämnen och
inriktningar är en av Lärarhögskolans huvudsakliga uppgifter5 för den närmaste perioden att
utbilda så många lärare som möjligt och skapa möjligheter för fler att genomföra en
lärarutbildning.
Det regionala samverkansrådets verksamhetsinriktning6 har sin utgångspunkt i såväl
skolhuvudmännens konkreta behov av verksamhetsutveckling som lärosätenas behov av att
bedriva lärarutbildning och forskning av hög kvalitet och relevans för utbildningssystemet.
En av samverkansrådets huvudfrågor är kompetens- och lärarförsörjning.
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Uppdraget om att skapa fler vägar in i läraryrket https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/08/uppdrag-om-attskapa-fler-vagar-in-i-lararyrket/
5 Verksamhetsplan Lärarhögskolan 2019 https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/planering-ochuppfoljning/vbvp/vp/62-verksamhetsplan-2019.pdf
6
Programförklaring Regionala samverkansrådet https://www.umu.se/globalassets/organisation/utanfakultetstillhorighet/lararhogskolan/samarbeta-med-oss/regionalt-samverkansrad/programforklaring-regionalasamverkansrdet.pdf
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9.1. Process för att komma fram till prioriterade områden

Arbetet med att komma fram till prioriterade områden har skett i dialog med
Lärarhögskolans ledning, genom dialoger med den nationella samverkansgruppen,
kartläggningar av behov hos skolhuvudmän inom noden, kartläggningar av personella
resurser vid lärosätet, genom kartläggningar av och dialoger om utbildningsutbud och
personella resurser vid nod-lärosätena, samt genom dialoger med andra lärosäten om
arbete i uppdragsgrupper.
En utmaning som har identifierats är att balansera behov av utbildning hos obehöriga
lärare och grupper som vill in i läraryrket med vad lärosäten har möjlighet att erbjuda. Det
är två vågskålar att ta hänsyn till. I den ena ligger behovet hos skolhuvudmän, skolor och
förskolor. I den andra ligger lärosätens möjligheter att erbjuda kurser och valideringar. En
återkommande problematik är kompetensförsörjningen vid landets lärarutbildningar.
Arbetet har därmed haft som utgångspunkt att dels undersöka vilka möjligheter
institutioner har att medverka i projektet då hög arbetsbelastning med bland annat
kvalitetsutvärderingar pågår, dels att undersöka vilka behov som skolhuvudmän i regionen
har identifierat. Två andra omständigheter som ska balanseras är att de
kompetensutvecklingssatsningar som skolhuvudmän ser som angelägna även är möjliga att
delta i för personalen så att arbetsbelastningen blir rimlig och att inte verksamheten blir
lidande.
Ett sätt att inhämta information om behovet i noden har varit analys av svaren på en
enkätundersökning som genomfördes under hösten 2018. Enkäten gick ut till ca 1200
obehöriga i skola och förskola i Västerbotten och södra Norrbotten varav ca 200 svarade.
En genomgående trend i svaren är att en förutsättning för att komma i gång med studier
mot läraryrket är att det finns möjlighet att studera och kunna bo kvar på hemorten. En
annan tendens i svaren är att det är svårt för den enskilde att veta vilka vägar som finns
mot lärar- eller förskolläraryrket när man redan har påbörjade studier och/eller har arbetat
länge i relevant verksamhet, där denna okunskap är ett hinder för att ansöka till och/eller
påbörja studier. En tredje tendens i svaren är att det finns större intresse för att arbeta i
årkurs 4-6 och 7-9 än vad söksiffror till dessa programutbildningar visar.
Eftersom arbetet är ett nationellt uppdrag är det möjligt att även om inte Umeå universitet
har möjlighet att erbjuda en viss kurs eller valideringsprocess så kan antingen ett lärosäte
inom vår nod erbjuda det som efterfrågas, eller så kan ett annat lärosäte inom Fler vägar in
erbjuda det som efterfrågas.
Vid Umeå universitet ska dessa sex områden prioriteras utan inbördes rangordning
1. Tillgängliga kurser i utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)
2. Fler behöriga förskollärare
3. Fler behöriga lärare i fritidshem
4. Tillgängliga kurser för åk F-3 och 4-6 i framför allt svenska och matematik
5. Tillgängliga ämneskurser för åk 7-9 och gymnasiet
6. Tydliga strukturer för VFU-validering
I figur 2 nedan visas en översikt över alla fem uppdrag samt till vilket deluppdrag det
prioriterade området relaterar till.
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Prioriterat område

Validering
(1 a)

Kunskapsspridning (1 b)

Tillgängliga kurser i
utbildningsvetenskaplig
kärna (UVK)
2. Fler behöriga
x
förskollärare
3. Fler behöriga lärare i
x
fritidshem
4. Tillgängliga kurser för åk
x
F-3 och 4-6 i framför allt
svenska och matematik
5. Tillgängliga ämneskurser
x
för åk 7-9 och gymnasiet
6. Tydliga strukturer för
x
VFU-validering
Fig. 2. Prioriterade områden i relation till deluppdrag.

Ämneskurser
(1 c)

UVK-kurser
(2)
x
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9.2. Prioriterade områden; bakgrund, mål samt aktivitetsplan för 2019

Nedan presenteras varje prioriterat område noggrannare. Varje avsnitt inleds med en figur
som visar vilket eller vilka deluppdrag som det prioriterade området relaterar till. Sedan
följer en bakgrund och planerat arbete. Därefter finns ett antal mål som ska vara uppnådda
innan projekttidens slut. Slutligen listas ett antal aktiviteter för det aktuella året vilka vissa
sträcker sig över flera år.
9.2.1. Tillgängliga kurser i utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)
Prioriterat område

Validering
(1 a)

Kunskapsspridning (1 b)

Tillgängliga kurser i
utbildningsvetenskaplig
kärna (UVK)

Ämneskurser
(1 c)

UVKkurser (2)
x

Bakgrund och planerat arbete
Det har i princip aldrig tidigare varit möjligt att studera kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna utan att vara programantagen eller knuten till VAL eller ULV. Syftet
med att erbjuda fristående kurser i UVK är flera. Ett syfte är att obehöriga lärare och
annan personal i skolan som t.ex. resurspedagoger, lärarassistenter och läraraspiranter
ska kunna agera tryggare och mer rättssäkert genom att de ges en första utbildning om
skolans uppdrag och styrning, ledarskap, lärande, undervisning, didaktik och barn och
ungdomars utveckling. I Lycksele och Skellefteå kommun samt i andra kommuner i
Umeånoden har lärarassistenter anställts och de själva och skolhuvudmännen efterfrågar
utbildning för dessa. Under vt 19 genomförs ett pilotprojekt med Skellefteå kommun där
lärarassistenter erbjuds att studera en befintlig UVK-kurs tillsammans med VALstudenter. Satsningen ska utvärderas under ht 19.
Ett annat syfte är att inspirera fler personer att sedan söka sig till en lärarutbildning.
Ytterligare ett syfte är att de som får avslag från VAL på grund av att de inte ryms i den
maximala poängramen 120 hp, kan påbörja studier av UVK för att kunna antas till VAL i
ett senare skede. Dessutom är ett syfte att locka de som ännu inte arbetar i skolan att
kunna börja studera UVK-kurser för att bilda sig en uppfattning om yrket och
utbildningen. Det kan handla om de som har en oavslutad lärarutbildning och nu vill
känna sig för innan de beslutar sig för att studera vidare mot en examen via KPU, VAL

7

Bilaga p 68

eller andra utbildningar. De kanske lockas att återigen börja arbeta i skolan när de
studerar UVK-kurser eller efter avslutade kurser. Det kan också handla om de med
akademiska meriter som vill pröva på lärarstudier för första gången för att sedan söka
KPU. För samtliga UVK-kurser gäller att de ska vara programstödjande för att på så sätt
korta utbildningstiden för en person som senare påbörjar studier.
Kartläggning av behov av UVK-kurser inom lärosätet och inom respektive nod ska ske.
Kurser i UVK ska finnas för alla examina alternativt att innehåll i UVK-kurser erkänns av
två eller fler examensinriktningar. Kurserna ska anpassas/nyutvecklas så att de svarar
mot examensordningens mål, byggs upp på ett tillgängligt sätt samt möjliggör validering.
För de kursutvecklingsmedel som kommer att utgå ska dessa tre komponenter beaktas.
Det är rimligt att kurser ska utvecklas upp till maximalt 30 hp eftersom ämnesstudier
sedan ska påbörjas så att ämnesstudier, UVK och VFU tillsammans bildar en helhet mot
examensordningens mål. Kurser ska helst vara 7,5 hp och eventuellt 15 hp. Detta för att
studieplaneringen ska vara enkel.
En kartläggning ska ske över vilka lärosäten i noden som redan ger kurser i UVK på
ovanstående beskrivna vis. Vid både Mittuniversitetet och Luleå tekniska universitet finns
lång erfarenhet av att ge lärarutbildning på distans med modern teknik. Samarbete med
dessa lärosäten har redan inletts och kommer att fördjupas så att bästa möjliga kursutbud
av UVK-kurser kan erbjudas för förskola, fritidshem, årkurs F-3, 4-6, 7-9 och gymnasiet. I
möjligaste mån ska samordning ske så att UVK-kurser erkänns mellan lärosäten inom
noden. Utvecklingsmedel för UVK-kurser kan överlämnas till nodlärosäte och kurser kan
utvecklas gemensamt.
Ytterligare en målgrupp för vilka UVK-kurser ska utvecklas är de som har en avslutad
lärarexamen men som idag arbetar med något annat och vill studera en aktuell kurs om
exempelvis bedömning och betygsättning eller specialpedagogik. Här handlar det om att
utveckla kurser för återvändare som då inte ska använda kursen i en examen utan som
kompetensutveckling. Skolverket erbjuder redan sådana ej poängsatta kurser.
Eftersom en grundlärarexamen med inriktning mot årskurs 4-6, 240 hp, idag är hårt
styrd med examenskrav på 30 hp svenska, 30 hp matematik, 30 hp engelska samt 30 hp i
antingen NO, SO eller praktiskt-estetiskt ämne (den så kallade 4 x 30-regeln) är det svårt
att kunna rymmas inom VAL-förordningens poängram om 120 hp. En grundlärarexamen
med inriktning mot årskurs F-3, 240 hp, är styrd på liknande sätt. För en sådan examen
krävs 30 hp svenska, 30 hp matematik, 15 hp engelska, 15 hp NO och 15 hp SO i
ämnesstudier. En sökande måste alltså ha med sig UVK-kurser eller ämneskurser sedan
tidigare vid antagning till VAL så att endast 120 hp återstår till examen. För obehöriga
lärare och för de som önskar bli lärare och nå dessa examina är det extra viktigt att det
finns fristående kurser UVK för att kunna påbörja studier till lärare innan man är antagen
till ett reguljärt program eller till VAL.
Samverkan med skolhuvudman och förskolechef ska ske så att information sprids och att
obehöriga förskollärare får rimliga arbetsvillkor under studier och under
valideringsprocesser.
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Målformuleringar
- Fristående kurser i UVK är tillgängliga.
- Kurser ges på flexibel väg dvs. de blir tillgängliga från annan ort och är tillgängliga för
lämpliga/aktuella grupper såväl yrkesverksamma i skolan som ej yrkesverksamma.
- Kurserna kan sedan användas i en lärarutbildning som leder till lärar- eller
förskollärarexamen. I första hand ska kurserna kunna användas inom noden.
Aktivitetsplan 2019
Vad
Fortsatt kartläggning av behov av UVKkurser inom nod.
Utveckling av nya UVK-kurser eller
tillgängliggörande av befintliga kurser
för åk 7-9 och gymnasiet.
Utveckling av nya UVK-kurser eller
tillgängliggörande av befintliga kurser
för åk F-3 och 4-6
Utveckling av nya UVK-kurser eller
tillgängliggörande av befintliga kurser
för förskolan.
Utveckling av nya UVK-kurser eller
tillgängliggörande av befintliga kurser
för fritidshemmet.
Utveckling av UVK-kurser i samarbete
med lärosäten inom nod.
Befintlig UVK-kurs ”Uppdrag,
ledarskap och undervisning, 7,5 hp”
som ges för VAL-studenter erbjuds till
lärarassistenter i Skellefteå kommun.
Genomförs som ett pilotprojekt och
studieplatser bekostas av Fler vägar in.
Utvärdering görs i september.

Process start
Påbörja ht 19

Tidsplan klart
1 juni

Påbörja ht 19

15 april 2020

Påbörja ht 19

15 april 2020

Påbörja ht 19

15 april 2020

Påbörja ht 19

15 april 2020

Ev. ht 19

15 april 2020

Mars-juni (vt 19)

30 september 2019

Ansvar

9.2.2. Fler behöriga förskollärare
Prioriterat område
Fler behöriga förskollärare

Validering
(1 a)
x

Kunskapsspridning (1 b)
x

Ämneskurser
(1 c)
x

UVKkurser (2)
x

Bakgrund och planerat arbete
Behovet av behöriga förskollärare är stort i vår region och i landet. I samråd med
företrädare för regionen framkommer att området bör prioriteras inom ramen för Fler
vägar in vid Umeå universitet. Det finns många med barnskötarexamen som är
verksamma som barnskötare eller som obehöriga förskollärare. Det finns barnskötare
som har haft ansvar för den pedagogiska utvecklingen på förskolan och barnskötare som
har haft anställningar som förskolechefer. Av dessa finns de som inte har några
akademiska studier alls och de som har kompetensutvecklat sig både utanför och inom
universitet och högskola. Eftersom detta rör personer som är yrkesverksamma sedan
många år, så kan få tänka sig att flytta för att genomgå en campusförlagd utbildning.
På grund av en mycket snäv skrivning i förordningen som reglerar Vidareutbildning av
lärare (VAL)7 har hundratals sökande fått avslag. De har då haft som alternativ att
7

Förordning (2011:689) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning2011689-om-vissa-behorighetsgivande_sfs-2011-689
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fortsätta arbeta som obehöriga om detta har varit intressant för dem och för
arbetsgivaren eller söka sig till reguljär programutbildning. De som fått avslag på sin
VAL-ansökan återfinns i de flesta kommuner i norra Sverige och kommer nu kunna få en
andra chans. Universitetskanslersämbetet lämnade hösten 2018 ifrån sig en delrapport8
och belyste behovet av fler behöriga förskollärare samt problematiken med att så många
inte kunde studera inom ramen för VAL trots både lång erfarenhet och
universitetsstudier. Genom att erbjuda tillgängliga kurser och möjlighet till validering
kommer fler kunna påbörja en väg mot examen och behörighet.
Det finns alltså många som är verksamma som förskollärare idag i vår region men som
inte har en förskollärarexamen. Det har visat sig att många barnskötare och andra
obehöriga har relevanta studier9. I genomsnitt hade de som ansökte till VAL och fick
avslag på grund av fel anställningsform drygt 105 högskolepoäng relevanta studier, var i
genomsnitt 45 år gamla och hade arbetat i 16 år10. Genom att vidareutveckla modeller
som använts inom VAL och andra metoder för validering ska den förvärvade
kompetensen tillvaratas och kunna byggas vidare på. Prövningarna inom VAL är rigorösa
och innehåller ett processtöd och kvalitetssäkringsstöd. Dessa går att utveckla vidare och
tillämpa på andra målgrupper och ämnesområden. Förutom samhällsnyttan så är
betydelsen mycket stor för den enskilde individen att nå en behörighetsgivande examen.
Detta gäller såväl möjlighet att få säkrare arbetsvillkor och lön, möjlighet att utvecklas
vidare i yrket via kompetensutvecklingssatsningar som ofta endast är riktade till de som
har en examen, samt andra karriärmöjligheter. Även de som inte har några studier alls på
universitet och högskola ska erbjudas validering.
Det prioriterade området berör regeringsuppdragets samtliga delar. Valideringsmetoder
ska tas fram och användas (1 a). Kunskaper om validering ska spridas inom lärosätet och
till nodlärosätena (1 b). Kurser i förskolepedagogiskt ämnesområde ska
anpassas/nyutvecklas så att de svarar mot examensordningens mål och byggas upp på ett
tillgängligt sätt samt möjliggör validering. För de kursutvecklingsmedel som kommer
utgå ska dessa tre komponenter utvecklas (1 c). Kurser i utbildningsvetenskaplig kärna
upp till 30 hp ska på samma sätt utvecklas med tre komponenter (2).
Verksamma obehöriga förskollärare ska kunna genomgå fristående kurser i
Förskollärarprogrammet/programstödjande kurser eller validera sina kunskaper och
därmed kunna tillgodoräkna hela eller delar av kursen. Studerande ska kunna genomgå
en eller flera tidiga UVK-kurser (dock maximalt upp till 30 hp) som fristående kurser och
sedan om så önskas påbörja ett förskollärarprogram. Studerande ska också kunna prövas
mot kurser i förskolepedagogiskt ämnesområde eller mot kurspaket förskolepedagogiskt
ämnesområde. Beroende på tidigare förvärvade kunskaper kommer utbildningslängden
för att nå en hel förskollärarexamen att kunna variera från individ till individ. Varje
validand ska prövas individuellt och rigorösa metoder ska göra valideringen transparent

8

Rapport 2018:16, VAL II – delrapportering av ett regeringsuppdrag
– med fokus på kompetensförsörjning och resultaten hittills https://www.uka.se/publikationer--beslut/publikationer-beslut/rapporter/rapporter/2018-11-12-battre-studievillkor-kan-ge-fler-behoriga-larare.html
9 VAL Rapport 2016:1, Validering av förskolepedagogiskt ämnesområde
https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/nationella-webbsidan-val/mer-information-om-uppdraget/
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och valid. De som ska arbeta med metodutveckling av validering samt genomföra
validering ska erbjudas kompetensutveckling samt arbetstid för genomförande. Inom
ramen för Fler vägar in kommer konferenser och utbildningar erbjudas. I vissa fall ska
särskilda valideringskurser utvecklas. Särskild processutveckling ska ske för att skapa
tydlighet i arbetsgången för så väl validanden som för kartläggare och bedömare.
Dessutom ska planer finnas för de som underkänns på hela eller delar av valideringen.
Ett samarbete i uppdragsgrupper om förskollärarvalidering med andra lärosäten i noden
eller nationellt bör ske för nationell samsyn och kompetenshöjning.
Samverkan med skolhuvudman och förskolechef ska ske så att information sprids och att
obehöriga förskollärare får rimliga arbetsvillkor under studier och under
valideringsprocesser.
Målformuleringar
- Ett antal universitetslärare har kompetensutvecklats i valideringsmetodik.
- Information om de nya utbildningsvägarna och valideringsmöjligheterna är kända i
noden.
- Kurser i förskolepedagogiskt ämnesområde finns tillgängliga för de som inte bor vid
ett lärosäte.
- Kurser i UVK finns tillgängliga för de som inte bor vid ett lärosäte.
- Metoder för validering har utvecklats och erbjudits.
- Validering har genomförts vilket kan ha lett till att ett antal obehöriga i förskolan har
en förkortad väg mot förskollärarexamen.
- Uppföljning och utvärdering av valideringsresultatet har skett.
Aktivitetsplan 2019
Vad
Information har spridits.

Process start
Ht 2019

Eventuellt behov av samarbete inom
nod har identifierats och inletts.
Eventuellt behov av samarbete i
uppdragsgrupp har identifierats och
inletts.
Utveckling av nya kurser eller
tillgängliggörande av befintliga kurser
inom förskolepedagogiskt
ämnesområde.
Kompetensutveckling har erbjudits för
de som ska genomföra valideringar.
Metoder för prövning av
förskolepedagogiskt ämnesområde har
utvecklats.

Ht 2019

Tidsplan klart
31 dec 2020,
kontinuerligt
31 dec 2019

Ht 2019

31 dec 2019

Ht 2019 – Vt
2020

15 okt 2020/
15 april 2021

Vt 2020

31 dec 2020

Ht 2019

31 dec 2020,
kontinuerligt
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9.2.3. Fler behöriga lärare i fritidshem
Prioriterat område
Fler behöriga förskollärare

Validering
(1 a)
x

Kunskapsspridning (1 b)
x

Ämneskurser
(1 c)
x

UVKkurser (2)
x

Bakgrund och planerat arbete
Från och med den 1 juli 2019 blir det krav på lärarlegitimation för att få undervisa och
ansvara för undervisning i fritidshemmet. Skolverket ser redan en stor tillströmning av
legitimationsansökningar.
En ändring som genomförts i samband med införande av legitimationskravet är att de
som har en äldre examen som bara var/är avsedd för arbete i fritidshem kan ansöka om
lärarlegitimation och få behörighet att undervisa i fritidshem. De likställs nu med lärare i
skolan på sådant sätt att de kan studera ytterligare ämnen för att få undervisa i skolan.
Det gäller exempelvis de som har en äldre lärarexamen med inriktning mot fritidshem
eller en barn- och ungdomspedagogisk examen med inriktning mot fritidshem. Det
innebär att man inte längre behöver ha en examen för ”skola” eller studier i grundskolans
praktisk-estetiska ämnen för att kunna få en lärarlegitimation. Detta är av stor betydelse
och möjliggör flera olika utbildningsalternativ.
Behovet av behöriga lärare i fritidshem är stort i vår region och i landet. I samråd med
företrädare för regionen framkommer att området bör prioriteras vid Umeå universitet.
Eftersom detta rör personer som är yrkesverksamma sedan många år så kan få tänka sig
att flytta för att genomgå en campusförlagd utbildning. Många av dessa har redan
akademiska meriter och andra examina, andra saknar tidigare högskoleutbildning.
Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem vid Umeå universitet är campusförlagt
och har ca 20-30 studenter som påbörjar programmet varje höst, men har få eller inga
reserver. Vid Mittuniversitetet ges grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem
på distans med träffar på campus. Vid Luleå tekniska universitet ges inte programmet och
där har man redan signalerat att man vill samarbeta med bland annat Umeå universitet
för att öka andelen behöriga i fritidshem.
Eftersom fritidshem blir ett legitimationsyrke kommer de obehöriga att kunna antas i
VAL även om de inte undervisar i ett praktiskt-estetiskt ämne. Detta har tidigare inte
varit möjligt. Inom VAL kan de från och med ht 19 antingen uppnå en äldre examen eller
en grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem. Detta förutsätter att de ryms inom
poängramen om 120 hp. De som inte gör det måste därför kunna hänvisas till tillgängliga
UVK-kurser och kurser i fritidspedagogiskt ämnesområde. De som vill nå en
grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem måste kunna söka kurser i praktisktestetiska ämnen. För bild, musik och slöjd finns kurser på distans, men inte i ämnet idrott
och hälsa. Genom att erbjuda mer tillgängliga kurser och möjlighet till validering kommer
fler kunna påbörja en väg mot examen och behörighet.
Det prioriterade området berör regeringsuppdragets samtliga delar. Valideringsmetoder
ska tas fram och användas (1 a). Kunskaper om validering ska spridas inom lärosätet och
till nodlärosätena (1 b). Kurser i fritidspedagogiskt ämnesområde ska
anpassas/nyutvecklas så att de svarar mot examensordningens mål, byggs upp på ett
tillgängligt sätt samt möjliggör validering. För de kursutvecklingsmedel som kommer
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utgå ska dessa tre komponenter utvecklas (1 c). Kurser i utbildningsvetenskaplig kärna
upp till 30 hp ska på samma sätt utvecklas med tre komponenter (2).
Verksamma obehöriga lärare i fritidshem ska kunna genomgå fristående kurser i
grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem/programstödjande kurser eller
validera sina kunskaper och därmed kunna tillgodoräkna hela eller delar av kursen. Man
ska kunna genomgå en eller flera tidiga UVK-kurser (dock maximalt upp till 30 hp) som
fristående kurser och sedan om så önskas påbörja grundlärarprogrammet med inriktning
mot fritidshem. Man bör kunna prövas mot kurser i fritidspedagogiskt ämnesområde
eller mot kurspaket fritidspedagogiskt ämnesområde. Beroende på tidigare förvärvade
kunskaper kommer då utbildningstiden och längden för att nå en hel grundlärarexamen
kunna variera från individ till individ. Varje validand ska prövas individuellt och rigorösa
metoder ska göra valideringen transparent och valid.
De som ska arbeta med metodutveckling av validering samt genomföra validering ska
erbjudas kompetensutveckling samt arbetstid för genomförande. Inom ramen för Fler
vägar in kommer konferenser och utbildningar erbjudas. I vissa fall ska särskilda
”valideringskurser” utvecklas. Särskild processutveckling ska ske för att skapa tydlighet i
arbetsgången för så väl validanden som för kartläggare och bedömare. Dessutom ska
planer finnas för de som underkänns på hela eller delar av valideringen. Ett samarbete i
uppdragsgrupper om validering av lärare i fritidshem med andra lärosäten i noden eller
nationellt bör ske för nationell samsyn och kompetenshöjning.
Samverkan med skolhuvudmän och rektorer ska ske så att information sprids och att
obehöriga lärare i fritidshem får rimliga arbetsvillkor under studier och under
valideringsprocesser.
Förutom samhällsnyttan så är betydelsen för den enskilde obehöriga läraren i fritidshem
mycket stor att nå en behörighetsgivande examen. Detta gäller såväl möjlighet att få
säkrare arbetsvillkor och lön, möjlighet att utvecklas vidare i yrket via
kompetensutvecklingssatsningar som ofta endast är riktade till de som har en examen,
samt andra karriärmöjligheter.
Målformuleringar
- Ett antal universitetslärare har kompetensutvecklats i valideringsmetodik.
- Information om de nya utbildningsvägarna och valideringsmöjligheterna är kända i
noden.
- Kurser i fritidspedagogiskt ämnesområde finns tillgängliga för de som inte bor vid ett
lärosäte.
- Kurser i UVK finns tillgängliga för de som inte bor vid ett lärosäte.
- Metoder för validering har utvecklats och erbjudits.
- Validering har genomförts vilket kan ha lett till att ett antal obehöriga i fritidshem har
en förkortad väg mot grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem.
- Uppföljning och utvärdering av valideringsresultatet har skett.
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Aktivitetsplan 2019
Vad
Information har spridits.

Process start
Ht 2019

Eventuellt behov av samarbete inom
nod har identifierats och inletts.
Eventuellt behov av samarbete i
uppdragsgrupp har identifierats och
inletts.
Utveckling av nya kurser eller
tillgängliggörande av befintliga kurser
inom fritidspedagogiskt ämnesområde.
Kompetensutveckling har erbjudits för
de som ska genomföra valideringar.
Metoder för prövning av
fritidspedagogiskt ämnesområde har
utvecklats.

Ht 2019

Tidsplan klart
31 dec 2020,
kontinuerligt
31 dec 2019

Vt 2019

30 juni 2019

Ht 2019

15 okt 2020/
15 april 2021

Ht 2020

1 juli 2020

Ht 2019

31 dec 2020,
kontinuerligt

Ansvar

9.2.4. Tillgängliga kurser för åk F-3 och 4-6 i framförallt svenska och
matematik
Prioriterat område

Validering
(1 a)

Kunskapsspridning (1 b)

Tillgängliga kurser för åk
F-3 och 4-6 i framförallt
svenska och matematik

Ämneskurser
(1 c)
x

UVKkurser (2)

Bakgrund och planerat arbete
Om man arbetar som obehörig lärare i åk F-3 eller åk 4-6 så finns det i Västerbotten få
rimliga utbildningsvägar annat än reguljära campusutbildningar. Den förordning som
idag finns under namnet KPU (2011:686) föreskriver endast en väg mot ämneslärarexamen, dvs. det är inte möjligt att ta en grundlärarexamen via KPU. Ett tiotal lärosäten i
Sverige har startat eller planerar att starta arbetsintegrerade grundlärarutbildningar, där
lärosäte och skolhuvudmän samarbetar. Lärarhögskolans styrelse fattade i juni 2018
beslut om att initiativ ska tas till att utveckla flexibla och tillgängliga utbildningsvägar vid
Umeå universitet. Beslutet grundades bland annat på en utredning om utveckling av
flexibilitet och tillgänglighet i lärarutbildning11.
Anledningen till att det är just grundlärarexamen med inriktning mot årkurs F-3 och 4-6
som har problematiska examina är som nämnts under det prioriterade området
Tillgängliga UVK-kurser, att de är så hårt styrda med absoluta poängkrav i alla ämnen.
Dessa examina är mer styrda än sina föregångare, exempelvis Lärarexamen med
inriktning mot grundskolans tidigare skolår. För en F-3-examen krävs 30 hp svenska, 30
hp matematik, 15 hp engelska, 15 hp NO och 15 hp SO. För en 4-6-examen krävs 30 hp
svenska, 30 hp matematik, 30 hp engelska samt 30 hp av antingen NO, SO eller praktisktestetiskt ämne (den så kallade 4 x 30-regeln). Utöver det krävs 60 hp UVK och 30 hp
VFU. De som endast har lite tidigare studier har därför svårt att kunna rymmas inom
VAL-förordningens poängram om 120 hp. Det krävs att man har kommit en bit på vägen i

11

Utveckling av flexibilitet och tillgänglighet i lärarutbildning, Tre förslag med Grundlärare F-3 i fokus
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/planering-och-uppfoljning/utredning-tillganglighetflexibilitet-grundlarare-f-3-rev-20180410.pdf
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sina studier antingen via oavslutade lärarstudier eller andra kurser och utbildningar så att
man vid antagning till VAL endast har 120 hp till examen.
I avvaktan på att arbetsintegrerade eller andra varianter av tillgängliga
grundlärarprogram ska starta är det av stor vikt att det finns tillgängliga och fristående
kurser i exempelvis svenska, matematik, engelska med flera ämnen. Då kan obehöriga
lärare påbörja studier parallellt med arbete. Kurserna ska vara programstödjande så att
de som läser kurser kan förkorta utbildningstiden. Förkortad utbildningstid innebär inte
att luckor i den studerandes utbildningsgång helt kan undvikas. Kurserna ska
anpassas/nyutvecklas så att de svarar mot examensordningens mål, byggs upp på ett
tillgängligt sätt samt möjliggör validering. För de kursutvecklingsmedel som kommer
utgå ska dessa tre komponenter beaktas.
Vid nod-lärosätena Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet ges
grundlärarprogrammet med inriktning mot åk F-3 och 4-6 på distans med campusträffar.
Vid dessa lärosäten ges inte grundlärarprogrammet som reguljär campusutbildning och
inte heller som arbetsintegrerade utbildningar. Samarbete mellan dessa lärosäten inom
noden bör undersökas. De erfarenheter som kan dras från bland annat VAL och ULV om
hur ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper kan prövas12 kan utgöra grund för
vidareutveckling av valideringsmodeller av reell kompetens. Det kan gälla i de fall en
obehörig lärare har lång erfarenhet från undervisning i ämnen i åk F-3 och 4-6. Förutom
samhällsnyttan så är betydelsen även för den här gruppen mycket stor att nå en
behörighetsgivande examen. Detta gäller såväl möjlighet att få säkrare arbetsvillkor och
lön, möjlighet att utvecklas vidare i yrket via kompetensutvecklingssatsningar som ofta
endast är riktade till de som har en examen, samt andra karriärmöjligheter.
Samverkan med skolhuvudman och rektorer ska ske så att information sprids och att
obehöriga lärare får rimliga arbetsvillkor under studier.
Målformuleringar
- Kurser i matematik och i svenska finns utvecklade och ges på ett tillgängligt sätt.
- Kurser i något av naturorientering, samhällsorientering och engelska finns utvecklade
och ges på ett tillgängligt sätt vid något av lärosätena inom noden.
- Ett tydligt samarbete finns inom noden för att erbjuda kurser inom området.
- Kursutbud finns tillgängliga på Lararutbildning.nu, dvs. Fler vägar in-projektets
webbsida.
- Information om de nya utbildningsvägarna är kända i noden.
Aktivitetsplan 2019
Vad
Inventering av befintliga kurser i
noden.
Kursutvecklingsuppdrag till
institutionen för naturvetenskapernas
och matematikens didaktik för
utveckling av befintliga matematikkurser upp till 30 hp för åk F-3, 4-6.

Process start
Vt 2019

Tidsplan klart
30 juni 2019

Vt 2019

15 april 2020

12

Ansvar

VAL Rapport 2017:1 Validering av ämnesdidaktik inklusive metodik
https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/nationella-webbsidan-val/mer-information-om-uppdraget/
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Kursutvecklingsuppdrag till
institutionen för språkstudier av
befintliga svenskkurser upp till 30 hp
för åk F-3 och 4-6.
Eventuella ytterligare
kursutvecklingsuppdrag till berörda
institutioner för utveckling av
tillgängliga kurser i naturorientering,
samhällsorientering och engelska.

Vt 2019

15 april 2020

Ht 2019

15 oktober 2020

9.2.5. Tillgängliga ämneskurser för åk 7-9 och gymnasiet
Prioriterat område
Tillgängliga ämneskurser
för åk 7-9 och gymnasiet

Validering
(1 a)
x

Kunskapsspridning (1 b)

Ämneskurser
(1 c)
x

UVKkurser (2)

Bakgrund och planerat arbete
I en del ämnen är det svårt att hitta fristående kurser som är avsedda för läraryrket och
som ges på ett tillgängligt sätt. Vissa lärosäten har börjat inrikta sig på att ge kurser som
man vet att många saknar behörighet för behörighet till KPU, men ytterligare
kartläggning måste ske. Kursen Astronomi och meteorologi, 7,5 hp som ges på distans
och kvartfart vid Umeå universitet är en sådan kurs men det behövs fler kurser, antingen
redan befintliga som bör ges mer tillgängligt eller utveckling av nya. En sökande till KPU
kan även åberopa prövning av tidigare lärande och prövas genom validering eller
erbjudas ämneskurser för att komplettera upp till poängkravet så att bredd och djup nås
för undervisningsämnet.
Ett exempel på ett efterfrågat ämne för de som vill nå en ämneslärarexamen är kurser i
idrott och hälsa. Idag finns ämnet förvisso som fristående kurser, men kurserna ges
tillsammans med programstudenter på campus och med helfarts studietakt. Här bör
fortsatt inventering ske av möjlighet att utveckla ämneskurser eller tillgängliggöra
befintliga kurser i undervisningsämnen för åk F-3, 4-6, 7-9 och gymnasiet. Ett annat
exempel på ämnen som vid Umeå universitet inte ges med distansstudier och lägre takt är
kurser i matematik. Inventering av befintliga kurser inom noden ska genomföras och ett
samarbete ska ske för att utveckla kurser på ett tillgängligt sätt.
När det gäller ämneskurser och validering bör samarbete ske inte bara i noden utan med
samverkan av andra lärosäte. Det är rimligt att ett lärosäte eller en uppdragsgrupp
samarbetar och specialiserar sig på validering av ett ämne. Då kan exempelvis Umeå
universitet ta emot sökande från övriga landet i ett utvalt ämne.
Samverkan med skolhuvudman och rektorer bör också ske så att information sprids och
att obehöriga lärare får rimliga arbetsvillkor under studier och under
valideringsprocesser.
Målformuleringar
- Efterfrågade kurser för den särskilda behörigheten till KPU har identifierats och
uppdrag getts att utveckla dessa på ett tillgängligt sätt.
- Efterfrågade ämneskurser för att nå 90 hp respektive 120 hp för en ämneslärarexamen har identifierats och uppdrag getts att utveckla dessa på ett tillgängligt sätt.
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-

-

Ett antal universitetslärare har kompetensutvecklats i valideringsmetodik av
ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper och specialiserat sig på ett utvalt
ämne så att kunskaperna kan användas i landet.
Kursutbud finns tillgängliga på Lararutbildning.nu, dvs. Fler vägar in-projektets
webbsida.
Information om de nya utbildningsvägarna och valideringsmöjligheterna är kända i
noden.
Metoder för validering har utvecklats och erbjudits i samarbete med andra lärosäten.
Validering har genomförts vilket kan ha lett till att ett antal personer har en förkortad
väg mot ämneslärarexamen.
Uppföljning och utvärdering av valideringsresultatet har skett

Aktivitetsplan 2019
Vad
Dialog med institutionsledningar om
kursutveckling av identifierade kurser.
Eventuellt behov av samarbete inom
nod har identifierats och inletts.
Utveckling av nya kurser eller
tillgängliggörande av befintliga kurser.
Kompetensutveckling har erbjudits för
de som ska genomföra valideringar.
Eventuellt behov av samarbete i
uppdragsgrupp har identifierats och
inletts gällande validering av ett utvalt
ämne.

Process start
Ht 2019

Tidsplan klart
31 dec 2019

Ht 2019

31 dec 2019

Vt 2020
Ht 2019

15 okt 2020/
15 april 2021
30 juni 2020

Ht 2019

30 juni 2020

Ansvar

9.2.6. Tydliga strukturer för VFU-validering
Prioriterat område
Validering av
verksamhetsförlagd
utbildning (VFU)

Validering
(1 a)
x

Kunskapsspridning (1 b)
x

Ämneskurser
(1 c)

UVKkurser (2)

Bakgrund och planerat arbete
Förutom samhällsnyttan är det mycket värdefullt för den enskilde individen att den som
har lärarerfarenhet kan få den prövad och på så sätt kunna korta ned utbildningstiden.
Dock innebär inte detta att luckor i utbildningen, i det fall personen väljer att söka en
ordinarie lärarutbildning och få delar av sin VFU validerad, helt kan undvikas. Att kunna
få prövas i VFU och genomföra den på egen skola eller skolområde med handledare
knuten till sig är en väg att gå som redan tillämpas och kan utvecklas.
Vid Lärarhögskolan pågår redan ett arbete med att ta fram stödmaterial och utveckla
valideringsprocesserna kring verksamhetsförlagd utbildning. Detta sker i det i
Verksamhetsplanen prioriterade området ”Översyn av VFU” och i projektet
Försöksverksamhet med övningsskolor. Umeå universitet har även sedan tidigare
erfarenheter av tillgodoräknande och valideringsarbete av VFU men dessa metoder
behöver utvecklas och kvalitetssäkras. Prövningarna inom Vidareutbildning av lärare går
att utveckla vidare och tillämpa på andra målgrupper och ämnesområden. Andra
lärosäten har utvecklade modeller med tillhörande stöddokumentation som riktar sig till
validanden, handledaren och universitetsläraren och dessa har vi redan inspirerats av och
ska arbeta vidare utifrån så att det passar vår verksamhet.
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Samverkan med skolhuvudman och rektorer och förskolechefer ska ske så att information
sprids och att obehöriga lärare och förskollärare får rimliga arbetsvillkor under studier
och under valideringsprocesser.
Målformuleringar
- Information om möjligheter att få sin lärarerfarenhet prövad är känd hos alla parter
dvs. student (validand), handledare, universitetslärare.
- Metoder har utvecklats för validering av VFU för alla skolformer.
- Stödmaterial finns tillgängligt för alla parter, dvs. student (validand), handledare,
universitetslärare.
Aktivitetsplan 2019
Vad
Inventering av modeller vid andra
lärosäten har fördjupats, både inom
nod som i landet.
Metoder för validering av VFU har
utvecklats i samarbete med
Försöksverksamheten för övningsskolor
vid Umeå universitet och
Lärarhögskolans VFU-översynsprojekt.
Stöddokument för VFU-validering finns
på webben.
Informationsmaterial finns på webben.
Kompetensutveckling har erbjudits för
de som ska genomföra valideringar.

Process start
Ht 2019

Tidsplan klart
31 dec 2019

Ht 2019

1 juli 2020

Ht 2019

1 juli 2020

Ht 2019
Ht 2020

1 juli 2020
1 juli 2020

Ansvar

10. Samordning – Nationellt

För hela projektorganisationen, se bilaga 1. Representanter i Umeå universitets projektgrupp
ansvarar för den nationella samordningen av projektet. Uppdraget handlar om att leda och
administrera möten, konferenser samt att kommunicera uppdraget. Till projektgruppen är
därför en kommunikatör knuten. En kommunikationsplan för uppdraget ska tas fram och
webbinformation13 vidareutvecklas samt marknadsföringssatsningar genomföras. På
webbsidan ska kurser som erbjuds i UVK respektive ämnen/ämnesområden finnas listade.
Samarbetet och kartläggning av kurser vid andra lärosäten är planerade till 2019.
När det gäller att tillvarata kompetensen som finns om valideringsarbete planeras att erbjuda
konferenser med inslag av utbildningskaraktär. Där kommer exempel visas och bli föremål
för diskussion om hur modeller kan vidareutvecklas och användas på andra målgrupper. En
inventering av vilka valideringsmetoder som finns vid andra lärosäten ska genomföras.
Arbetet med att informera om/utbilda i samt vidareutveckla valideringsmetoder kommer att
komma i gång under 2019 och en konferens för spridning av kunskaper finns inplanerad i
november 2019. Den operativa gruppen har redan nu kommit fram till att medel för
kursutvecklingsuppdrag som delas ut till institutioner även ska används till att utveckla
valideringsmöjligheter för respektive kursinnehåll. Det ska även tas fram utbildningsmaterial
i validering inom lärarutbildning.
Målformuleringar
- Nöjdheten med vägledning hos sökande är hög.
13

Webbsida för projektet Fler vägar in i läraryrket https://lararutbildning.nu/fler-vagar-in/
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-

Konferenser och utbildningsinsatser är genomförda.
Webbsidan Lararutbildning.nu är välbesökt och har målgruppsanpassad information.
Marknadsföringsinsatser har nått ut såväl till skolor och förskolor som till övriga
samhället där möjliga framtida lärare och förskollärare kan finnas.

Aktivitetsplan 2019
Vad
Utveckling av den kvalificerade
vägledningen vid Umeå universitet som
visar på möjliga vägar till lärarexamen
eller förskollärarexamen för hela
landet.
Samordning av projektmöten.
Samordning av konferenser och
utbildningar.
Samordning webbinformation och
marknadsföring.

Process start
Ht 2019

Tidsplan klart
2021, kontinuerligt

Ht 2018
Vt 2019

2021, kontinuerligt
2021, kontinuerligt

Vt 2019

2021, kontinuerligt

Ansvar

11. Samordning – Lokalt

Inom regionen/noden finns upparbetade samarbeten mellan lärosäten, regionföreträdare
och kommuner. Det finns även skolchefsträffar och andra sådana mötesplatser där Fler vägar
in bör sprida information. Utöver detta finns möjlighet att arrangera särskilda informationsmöten eller konferenser.
Att erbjuda kvalificerad vägledning är centralt för projektet. Det är svårt för en person som
vill utbilda sig till lärare att förstå vilken utbildningsväg som är lämpligast när man har
arbetat i skola eller förskola, har studier i ett eller flera ämnen, har en oavslutad äldre
lärarutbildning eller har arbetslivserfarenhet från annan bransch. Kunskaper om vad som är
ett undervisningsämne, vilka examina som kan nås, vad som möjligtvis kan tillgodoräknas
samt vilka prövningar av den reella kompetensen som finns att tillgå är begränsad hos den
enskilde. I kommunerna på olika nivåer, på skolor och förskolor, vid arbetsförmedlingen
finns inte heller de kunskaper som krävs när det idag finns så många vägar att gå. Det är
dessutom ofta svårt för lärarutbildningarnas reguljära studievägledning att ge denna
kvalificerade vägledning då mycket stöd och tid behövs till de reguljära programstudenterna.
Målformuleringar
- En kommunikationsplan för Umeå universitet och nodlärosäten har upprättats och en
kommunikatör har knutits till det lokala projektet.
- Befintliga nätverk som t.ex. skolchefsträffar, det regionala samverkansrådet och
andra nätverk inom Region Västerbottens kontaktnät används för
informationsspridning om Fler vägar in.
- Informationsträffar hålls vid skolor/kommuner för obehörig personal.
- Samverkansavtal med kommuner i regionen ses över och kompletteras vid behov.
- Spridning av information och organisation av arbetsgrupper inom lärosätet har skett.
- Organisation för samarbete med Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet har
upprättats.
- Deltagare från Umeå universitet och nodlärosäten inbjuds till konferenser som
arrangeras för att få kunskap om valideringsmodeller.
- En lokal Fler vägar in-webbplats för Umeå universitet har skapats med relevant och
lättillgänglig information.
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-

Utbildningsmaterial har skapats.
Studieplansverktyget används för dokumentation och uppföljning av de validerade
och studerande i projektet.
Utveckling av den kvalificerade vägledningen vid Umeå universitet som visar på
möjliga vägar till lärarexamen eller förskollärarexamen har skett.

Aktivitetsplan 2019
Vad
En strategisk kommunikationsplan är
upprättad med en kommunikatör
knuten till projektet.
Spridning av information och
förankring om projektets syfte på
lärosätets ledningsnivå, fakultetsnivå,
programledningsnivå, institutionsnivå
samt till studerandeservice
(antagningsenheten, examensenheten,
central studievägledning mm).
Webbinformation finns upprättad på
lokal webbplats för Fler vägar. Här
finns styrande dokument, information
om projektet, noder, kontaktpersoner,
länkar till andra projekt och till
litteratur/rapporter.
Dialog och inventering/kartläggningar
inom nod avseende vad som redan
finns i befintliga kurser och ”paket” och
avseende vad som verkar rimligt att
utveckla.
Fortsatt dialog och
inventering/kartläggningar i samverkan
med skolhuvudman.
Projektplan och aktivitetsplan med
tidsplan tas fram för relevanta
arbetsgrupper och eventuella
uppdragsgrupper.
Utkast till samarbetsplan för
samarbetet inom noden med Luleå
tekniska universitet och
Mittuniversitetet har upprättats.
Samarbete med och utbildning av
studievägledning inom noden Luleå
tekniska universitet och
Mittuniversitetet har upprättats.
Deltagare från Umeå universitet och
nodlärosäten deltar i Nationell
validerings- och spridningskonferens
som Fler vägar in-lärosäten arrangerar
Seminarieserie/kurs om validering
erbjuds för nodlärosäten.

Process start
Vt 2019

Tidsplan klart
30 juni 2019

Ht 2018

30 juni 2019

Vt 2019

30 juni 2019

Vt 2019

31 dec 2019

Vt 2019

31 dec 2019

Ht 2019

30 juni 2020

Vt 2019

31 dec 2019

Vt 2019

31 dec 2019

Inbjudan ut
senast 1 maj 2019

November 2019

Inbjudan ut
senast 1 oktober

Ht 2019
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12. Ekonomi och budget
För 2018 utbetalades 3 miljoner till Umeå universitet, se även bakgrund och fördelning av
medel (punkt 3). I enlighet med beslut i styrgruppen och uppskattad framtida fördelning
kommer Umeå universitet totalt förfoga över knappt 12 miljoner kronor. De medel som
Umeå universitet uppskattas förfoga över bygger på följande antaganden:
-

-

Medel fördelas jämt mellan lärosätena även för 2020 och 2021. Det betyder att Umeå
universitet redan tilldelats 3 miljoner för 2019 och förväntas tilldelas 3 miljoner för år
2020 och 1 miljon för år 2021.
Det lyfts medel till en gemensam pott endast år 2019.
Umeå universitet erhåller 850 000 kr ur den gemensamma potten inför år 2021.

År

Umeå
Umeå
Umeå universitet
universitet
universitet
Nationell
Deluppdrag 1 a-c Deluppdrag 2 samordning

Eventuella medel
ur lärosätenas
gemensamma
pott

Totalt
Umeå
universitet

2018

1 000 000

500 000

1 500 000

0

3 000 000

2019

1 000 000

500 000

1 500 000

0

3 000 000

2020

1 000 000

500 000

1 500 000

0

3 000 000

2021

667 000

333 000

1 000 000

850 000

2 850 000

850 000

11 850 000

Totalt 3 667 000
1 833 000
5 500 000
Fig. 3. Fördelning av medel till Umeå universitet 2018-2021.

I budgeten nedan (fig. 4) har kostnader för deluppdrag 1 a-c avsatts och beräkningarna har
utgått från att universitetslärare vid institutioner ersätts för arbetstid för kompetensutveckling i validering, utveckling av valideringsverktyg samt för kartläggning och validering.
Arbetet innebär också uppföljningsarbete. Vidare har kostnader lagts in för utveckling av
kurser i förskolepedagogiskt ämnesområde, fritidspedagogiskt ämnesområde samt
ämneskurser för åk F-3, 4-6, åk 7-9 och gymnasiet.
Budgeten bygger även på kursutveckling av kurser i UVK (deluppdrag 2) där Umeå
universitet antas utveckla tolv kurser varav sex 7,5 hp-kurser och sex 15 hp-kurser. Vidare
uppskattas att Umeå universitets nodlärosäten kan bidra med åtta kurser varav fyra 7,5 hpkurser och fyra 15 hp-kurser. Dessa kostnader får ses som mycket preliminära då arbetet
kommer att fortsätta under 2019 med att komma fram till var, av vem samt när arbetet ska
utföras. I budgeten finns även uppskattade kostnader för projektledning vilket innefattar
bland annat ledning av operativ grupp och lokal projektgrupp, kommunikation, utbildning,
information och individuell vägledning.
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Uppdrag
Deluppdrag 1 a-c,
dvs. Validering,
Kunskapsspridning
och utveckling av
ämneskurser för
förskola
fritidshem, F-3, 46, 7-9 och Gy.

Deluppdrag 2, dvs.
UVK-kurser för
förskola
fritidshem, F-3, 46, 7-9 och Gy.
Samordning och
projektledning

Innehåll i arbetet
Avser:
Kursutvecklingsmedel till
universitetslärare NN vid
institutioner UmU eller vid
nod-lärosäten. Medel till
institutioner för
kompetensutveckling i
validering och för
genomförande av validering
(kartläggningar,
bedömningar, uppföljning).
Avser:
Kursutvecklingsmedel till
universitetslärare NN vid
institutioner UmU eller vid
nod-lärosäten samt vissa
medel till validering.
Avser: Projektledning för
operativ grupp och lokalt
projekt inklusive
information och individuell
vägledning.
Avser: Utbildning,
seminarier, konferens mm
inkl. OH.
Avser: Extern drift för
möten mm inkl OH samt
intern drift

Summa

Budget
2019

Budget
2020

Budget
2021

Totalt

138 000

2 099 173

912 373

3 149 546

85 000

1 036 573

291 373

1 412 946

1 032 394

1 586 488

1 495 763

3 978 559

586 500

586 500

586 500

1 759 500

235 950

294 600

294 600

825 150

2 077 844

5 603 334

3 580 610

11 261 788

Fig. 4. Budget Umeå universitet 2019 – 2021.
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13. Arbetsbeskrivningar för representanter i Umeå
universitets projektgrupp
Nedan beskrivs arbetsuppgifterna avseende det lokala arbetet vid Umeå universitet och i vår
nod samt de arbetsuppgifter som ingår i det nationella samordningsuppdraget.
Projektledare

·
·
·
·
·
·
·

·
·

·

Projektsamordnare 1

·
·
·
·
·

·
·

·

·
·

Leder den nationella operativa gruppens arbete och möten.
Leder den lokala UmU-gruppens arbete.
Ansvarar för att driva det operativa arbetet framåt såväl nationellt som vid det egna
lärosätet.
Ansvarar för att tilldela projektsamordnarna arbetsuppgifter samt att följa upp och
ge återkoppling på utfört arbete.
Utgör länk mellan operativa gruppen och styrgruppen. Är sammankallande och
sekreterare vid styrgruppens möten.
Ansvarar för uppdraget i sin helhet vad avser framtagande av nationell och lokal
projektplan, inkl. budget och aktivitetsplaner.
Ansvarar för framtagande av årlig redovisning till utbildningsdepartementet samt
att löpande hålla det egna lärosätets ledningsgrupp informerad om genomförda och
planerade aktiviteter.
Ansvarar för att besluta i frågor som rör utveckling av dokumentation,
gemensamma administrativa rutiner och eventuella stödsystem.
Ansvarar för att upprätta, utveckla och vidmakthålla kontakter med
nationella/regionala/lokala aktörer som berörs av uppdragets innehåll, ex.
företrädare för institutioner, nodlärosäten, referensgrupp, samverkansorgan,
kommunalförbund och andra myndigheter.
Ansvarar för egen och andras kompetensutveckling inom ramen för uppdragets
fyra övergripande delar (1a, 1b, 1c & 2), ex. genom att arrangera eller delta på
valideringskonferenser, seminarier etc.
Samordnar den nationella operativa gruppens möten och utgör sekreterare vid
dessa.
Samordnar den lokala UmU-gruppens arbete.
Bistår projektledaren i att driva det operativa arbetet framåt såväl nationellt som
vid det egna lärosätet.
Ansvarar för att verkställa utvecklingen av dokumentation, gemensamma
administrativa rutiner och eventuella stödsystem.
Samordnar kontakter och möten med nationella/regionala/lokala aktörer som
berörs av uppdragets innehåll, ex. företrädare för institutioner, nodlärosäten,
referensgrupp, samverkansorgan, kommunalförbund och andra myndigheter.
Ansvarar för administration och redaktionellt arbete på projektets nationella
webbsida, lärarutbildning.nu.
Ansvarar för nationell vägledning genom att på egen hand utgöra 2nd line för alla
frågor från hela Sverige som inkommer om projektet via kontaktformuläret på
lärarutbildning.nu.
Ingår i en nationell arbetsgrupp tillsammans med
kommunikatörer/samordnare/handläggare som löpande arbetar med
kommunikation (inkl. framtagande av strategisk kommunikationsplan) och
marknadsföring av uppdraget.
Ansvarar för lokal informationsspridning genom att löpande uppdatera Infocenters
personal (1st line) och institutionsföreträdare om uppdraget.
Ansvarar för egen kompetensutveckling inom ramen för uppdragets fyra
övergripande delar (1a, 1b, 1c & 2), ex. genom att delta på valideringskonferenseroch kurser, seminarier, etc., där fokus kommer att vara kursutveckling och
validering för äldre åldrar.
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Projektsamordnare 2

·
·
·
·
·

·
·

Projektsamordnare 3

·
·
·

Kommunikatör

·

·

Samordnar den nationella operativa gruppens möten och kan vid behov utgöra
sekreterare vid dessa.
Samordnar den lokala UmU-gruppens arbete.
Bistår projektledaren i att driva det operativa arbetet framåt såväl nationellt som
vid det egna lärosätet.
Ansvarar för att verkställa utvecklingen av dokumentation, gemensamma
administrativa rutiner och eventuella stödsystem.
Samordnar kontakter och möten med nationella/regionala/lokala aktörer som
berörs av uppdragets innehåll, ex. företrädare för institutioner, nodlärosäten,
referensgrupp, samverkansorgan, kommunalförbund och andra myndigheter.
Beredd att ingå i framtida arbetsgrupp som utför kompetenskartläggning resp.
kompetensbedömning av obehöriga lärare med inriktning mot lägre åldrar.
Ansvarar för egen kompetensutveckling inom ramen för uppdragets fyra
övergripande delar (1a, 1b, 1c & 2), ex. genom att delta på valideringskonferenseroch kurser, seminarier, etc., där fokus kommer att vara kursutveckling och
validering för lägre åldrar.
Bistår projektledaren i att driva det operativa arbetet framåt såväl nationellt som
vid det egna lärosätet.
Ansvarar för informationsspridning och vägledning av utländska akademiker som
faller inom ramen för uppdragets målgrupp.
Ansvarar för egen kompetensutveckling inom ramen för uppdragets fyra
övergripande delar (1a, 1b, 1c & 2), där fokus kommer att vara kunskapsspridning
kopplat till utländska akademiker.
Ansvarar för att stödja uppdraget Fler vägar in genom att planera, delvis producera
och publicera enligt uppkomna kommunikationsbehov, inkl. projektledning inom
kommunikation och rådgivning vid eventuella medieinköp.
Ingår i en nationell arbetsgrupp tillsammans med
kommunikatörer/samordnare/handläggare som löpande arbetar med
kommunikation (inkl. framtagande av strategisk kommunikationsplan) och
marknadsföring av uppdraget.

Arbetet fördelas i projektgruppen på följande sätt under 2019
Namn
Anna-Karin Lidström Persson
Axel Bennhage
Petra Westling
Ahmad Hussein
Ulrika Bergfors

Funktion
Projektledare
Projektsamordnare 1
Projektsamordnare 2
Projektsamordnare 3
Kommunikatör
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Omfattning %
30
75
20
5
20

Organisationstillhörighet
Lärarhögskolans kansli
Lärarhögskolans kansli
Lärarhögskolans kansli
Lärarhögskolans kansli
Kommunikationsenheten

Beslut
Beslutsmöte (BM)
Lärarhögskolan
FS 3.1.4-1962-19

2019-10-28
Sid 1 (1)

Ärende: 69
Beslut om brytdatum för kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärarprogrammet
och grundlärarprogrammet, ht20 och vt21
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. Dessutom upprättar Lärarhögskolan
brytdatum för kurser inom förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet, inriktning
fritidshem.
Beslut
Föreståndaren beslutar 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.

Bilagor
Matriser brytdatum förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet (UK 1 och 2), ht20 och
vt21.

Expedieras (191029):
Annika Nilsson, Pär Segerbrant, Christine Lindström, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Oscar Rantatalo, administration@pedag.umu.se, Pedagogiska institutionen
Jonas Wikström, Helena Westman, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Anna Sundström, Erica Åström, Institutionen för psykologi
Ulf Israelsson, Nina Nilsson Rådeström, Sara Lyrenäs, Sofia Strömgren, Juridiska institutionen
Elisabeth Raddock, Jenny Eklöf, Jonas Nilsson, Maria Berglind, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Peter Lexelius, Susanne Holst, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Stigbjörn Lestander, Emil Lindqvist, Camilla Henriksson, Institutionen för estetiska ämnen
Catarina Rudälv, Sandra Bern, Institutionen för matematik och matematisk statistik
Ingela Valfridsson, Linn Bonna, Institutionen för språkstudier
Lärarhögskolans kansli
Registrator

Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se

Kursbryt för Förskollärarprogrammet och Grundlärare mot fritidshem
Kurstillfällen ht 2020
Ht 20

Termin Kurskod Förskollärarprogrammet antagna ht 20
1

6PE183

Förskollärare som profession (UK)

1
1

6PE184
6PE187

Att vara förskollärare (VFU)
Lärande och undervisning (UK)

1

6LU006

1

6LU007
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Poäng Kursansvarig
6 hp

TUV

Kursdatum
2020-08-31 - 2020-09-22 = 17 dgr
2020-09-23 –2020-09-29 = 5 dgr
2020-09-30 - 2020-11-01 = 23 dgr

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK)

1,5 hp TUV
7,5 hp IdéPedagogiska
inst.
o samhällsstudier
7,5 hp Idé- o samhällsstudier

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK)

7,5 hp Idé- o samhällstudier

2020-12-03 - 2021-01-17 = 23 dgr

15 hp

2020-08-31-2020-11-01 = 45 dgr

2020-11-02 - 2020-12-02 = 23 dgr

Förskollärarprogrammet antagna ht 19
3

6LÄ055

3

6MN045 Matematik för förskolan

7,5 hp NMD

2020-11-02-2020-12-02 = 23 dgr

3

6ES072

7,5 hp Estetiska inst.

2020-12-03-2021-01-17 = 23 dgr

Ht 20

Språk, kommunikation och språkutv i förskolans verksamhet
Skapande lek i förskolan 1
Förskollärarprogrammet antagna ht 18
Bedömning för lärande i förskolan (UK)
2: Utveckling av verksamhet och samverkan
Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU)

5

6PE237

5

6PE253

5

6NO043 Naturvetenskap och teknik för förskolan

Inst. för språkstudier

Modul 4/10 hp NMD

2020-08-31 –2020-09-15 = 12 dgr

11 hp

TUV

2020-09-16 - 2020-11-01 = 33 dgr

15 hp

NMD

2020-11-02 - 2021-01-17 = 46 dgr

Förskollärarprogrammet antagna ht 17
7

6PE254

Läraryrkets dimensioner för förskolan (VFU)

7,5 hp TUV

2020-08-31-2020-09-29 = 22 dgr

7

6PE255

Examensarbete för förskollärarexamen

15 hp

TUV

2020-09-30-2020-12-02 = 46 dgr

7

6PE261

Profession och vetenskap i förskolan (UK)

7,5 hp TUV

2020-12-03-2021-01-17 = 23 dgr

2
2

6PE202
6PE202

Förskollärarprogrammet antagna vt 20
Barns lärande och omsorg, modul 1: Lärande och omsorg i fsk
Barns lärande och omsorg, modul 2: Barns villkor och lärande

7,5 hp TUV
7,5 hp TUV

2

6PE203

Förskolans uppdrag och arbetssätt 1

5 hp

TUV

2020-08-31 - 2020-09-29 = 22 dgr
2020-09-30-2020-11-01 = 23 dgr
2020-11-02 - 2020-11-22 = 15 dgr

2

6PE251

Att undervisa i förskolan (VFU)

10 hp

TUV

2020-11-23 - 2021-01-17 = 31 dgr

Ht 20

Ht 20

Förskollärarprogrammet antagna vt 19
4

6PE252

Förskolans uppdrag och arbetssätt 2

10 hp

TUV

2020-08-31 - 2020-10-11= 30 dgr

4

6PE220

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för fsk (UK)

8 hp

TUV

4

6PE221
6PE237

Specialpedagogik för förskolan (UK)
Bedömning för lärande i förskolan (UK)
1: Formativ praktik och motivation

2019-10-12 - 2020-11-15 = 25 dgr
2020-11-16 - 2020-12-09 = 18 dgr
2020-12-10 - 2021-01-17 = 18 dgr
Modul 2: 2021-01-18-2021-02-03= 13dgr

4

Modul

6 hp TUV
6/10 hp NMD

Förskollärarprogrammet antagna vt 18 (Umeå + Övik)
6

6PE260

Samhällsorientering för förskolan

15 hp

TUV

2020-08-31-2020-11-01 = 45 dgr

6

6ES094

Skapande lek i förskolan 2

15 hp

Estetiska inst.

2020-11-02-2021-01-17 = 46 dgr

6 hp

NMD

2020-08-31 - 2020-09-22 = 17 dgr

Ht 20

Grundlärare fritidshem antagna ht 20
1

6PE264 Grundlärare som profession (UK)

1

6PE268 Att vara grundlärare (VFU)

1,5 hp NMD

2020-09-23 –2020-08-29 = 5 dgr

1

6PE187 Lärande och undervisning (UK)

7,5 hp Pedagogiska inst.

2020-09-30 - 2020-11-01 = 23 dgr

1

6LU006 Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK)

7,5 hp Idé- o samhällsstudier

2020-11-02 - 2020-12-02 = 23 dgr

1

6LU007 Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK)

7,5 hp Idé- o samhällsstudier

2020-12-03 - 2021-01-17 = 23 dgr

7,5 hp TUV
7,5 hp TUV
15 hp Pedagogiska inst.

2020-08-31-2020-09-29 = 22 dgr

15 hp

2020-11-02-2021-01-17 = 46 dgr

Ht 20

Grundlärare fritidshem antagna ht 19
6PE111 Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv
6PE207 Att undervisa i fritidshem
6ID016 Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 1
6ES075 Praktiskt estetiskt ämne - Bild 1
Grundlärare fritidshem antagna ht 18

Ht 20

Estetiska inst.

2020-09-30-2020-11-01 = 23 dgr
2020-11-02-2021-01-17 = 46 dgr

5

6ES077

Praktiskt estetiskt ämne - Bild 2

15 hp Estetiska inst.

2020-08-31 - 2020-09-27 = 20 dgr

5

6ID015

Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 2

15 hp Pedagogiska inst.

2020-08-31 - 2020-09-27 = 20 dgr

5

6ES080

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 2 (VFU)

2,5 hp Estetska inst.

2020-09-28 - 2020-10-07 = 8 dgr

5

6PE249

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 2 (VFU)

2,5 hp Pedagogiska inst.

2020-09-28 - 2020-10-07 = 8 dgr

6ES077

Praktiskt estetiskt ämne - Bild 2

15 hp

Estetiska inst.

2020-10-08 - 2020-11-11 = 25 dgr

6ID015

Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 2

15 hp

Pedagogiska inst.

6PE222
6PE250

Specialpedagogik för grundskolan (UK)
Elever i behov av extr anpassningar och särskilt stöd ur ett
fritidshemsperspektiv

2,5 hp Pedagogiska inst.
7,5 hp TUV

2020-10-08 - 2020-11-11 = 25 dgr
2020-11-12 - 2019-12-02 = 15 dgr
2019-12-03 –2020-01-17 = 23 dgr

5
5

Vt 21

Utgångspunkter vid planering av kursperioder
1: Rektors regler för terminstider. Under våren 2021 utgörs det av 95 undervisningsdagar uppdelat på 4 block för kurser om 7,5 hp
2: Rektors regler för undervisningsfria dagar vilket under våren 2021 innebär att studenten har undervisningfritt
*Skärtorsdag samt Annandag påsk
*Valborgsmässoafton, eftermiddag fri men för att inte räkna på halvdagar är denna dag helt borträknad. Undervisning är dock möjlig på fm.
*Kristi Himmelfärdsdag (endast torsdagen)
3: Om möjligt, omfördela dagar från övriga kurser under en termin för att ge 5 dagar per 1,5 hp till VFU-kurser
4: Antalet dagar som anges för VFU-kurser är antalet möjliga undervisningsdagar på hela kursen.
Vilka dagar som ska vara verksamhetsförlagda avgör kursansvarig t.ex när sker kursstart och kursavslut
Totalt 95 dagar enligt
UmU rektorsbeslut 202101-18 –2021-06-06
Poäng Kursansvarig
Kommentarer till antal dagar
Termin Kurs-ord Kurskod Förskollärarprogrammet antagna vt 21
Medverkande
Kursdatum
denna
termin
2021-01-18 - 2021-02-10 =
1
1
6PE183 Förskollärare som profession (UVK)
6,0 TUV 4,5 hp
Juridik 1,5 hp
18 dgr
2021-02-11 - 2021-02-17 =
1
2
6PE184 Att vara förskollärare (VFU)
1,5 TUV 1,5 hp
5 dgr
Samtliga dagar kan utgöras av VFU
2021-02-18 - 2021-03-23 =
1
3
6PE187 Lärande och undervisning (UVK)
7,5 Pedagogik 4,5 hp Psykologi 3 hp
24 dgr

1

4

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik
6LU006 (UVK)

1

5

Etik, demokrati och den heterogena
6LU007 lärandemiljön (UVK)

Vt 21
Ej i UVK

7,5

7,5

Inst för ide- o
samhällsstudier Statistik 1,5 hp,
5 hp
Pedagogik 1 hp
Kultur- o
Inst för ide- o
medievetenskape
samhällsstudier r
4 hp
3,5 hp

10,0

TUV 10 hp

8,0

TUV 5 hp

6,0
6 ( av
totalt
10 hp)
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2021-03-24 - 2021-05-02 = Undervisningsfritt skärtorsdag, annandag påsk samt borträknat hela
24 dgr
dagen Valborg (denna kan kan man ha undervisning halvdag)

2021-05-03- 2021-06-06 =
24 dgr

Förskollärarprogrammet antagna ht 19
4

1

6PE252

4

2

6PE220

Förskolans uppdrag och arbetssätt 2
Utbildningsvetenskap, undervisning och
lärande för förskolan (UVK)

4

3

6PE221

Specialpedagogik för förskolan (UVK)

4

4

6PE237

Bedömning för lärande i förskolan (UVK)

Vt 21

TUV 3 hp

Pedagogik 1 hp,
Psykologi 2 hp
Pedagogik 3 hp,
Psykologi

2021-01-18 - 2021-03-02 =
32 dgr
2021-03-03 - 2021-04-08 =
24 dgr
Undervisningsfritt skärtorsdag samt annandag påsk
2021-04-09 - 2021-05-05 = Borträknat hela dagen Valborg (denna kan kan man ha undervisning
18 dgr
halvdag). Här sker kursstart på en fredag.

NMD 6 hp

TUV 3 hp,
Juridik 1 hp

2021-05-06 - 2021-06-06 =
Undervisning medräknad även för dagen efter Kristi Himmelfärsdag
21 dgr
dvs fredagen

Förskollärarprogrammet antagna vt 19

5

1

6PE237

Bedömning för lärande i förskolan (UVK)

5

2

6PE253

Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU)

5

3

6NO043 Naturvetenskap och teknik för förskolan

Vt 21

4 ( av
totalt
10 hp) NMD 6 hp

TUV 3 hp, Juridik
1 hp

11

TUV 11 hp

15

NMD 12 hp

8,0

TUV 3 hp,
Pedagogik 3 hp Psykologi 2 hp

TUV 3 hp

2021-01-18 - 2021-02-03 =
13 dgr
2021-02-04 - 2021-03-24 = Förskolan har inget sportlov vilket gör att man kan utnyttja även
35 dgr
denna period för VFU
Borträknat hela dagen Valborg men medräknat dagen efter Kristi
2021-03-25 - 2021-06-06 = Himmelsfärdsdag dvs fredag. Valborg kan man ha undervisning
47 dgr
halvdag

Grundlärarprogrammet fritidshem antagna ht 19

4

4

4

1

2

3

6PE224

Utbildningsvetenskap, undervisning och
lärande för grundskolan - fritidshem (UVK)

6PE236

Bedömning för och av lärande i grundskolan
(UVK)

1

6PE229

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU)

11,0

TUV

6PE225

Grundlärarprogrammet F-3 antagna ht 19
Utbildningsvetenskap, undervisning och
lärande för grundskolan (UVK)

8,0

NMD 3 hp,
Pedagogik 3 hp Psykologi 2 hp

2021-01-18 - 2021-02-21 =
25 dgr
2021-02-22 - 2021-04-13 =
34 dgr

11,0
5,0

Pedagogik 2,5 hp,
TUV 2,5 hp,
NMD 5 hp
Juridik 1 hp
TUV 2 hp,
Pedagogik 2,5 hp Psykologi 0,5 hp

2021-05-06 - 2021-06-06 = Medräknat dagen efter Kristi Himmelfärdsdag men denna kan inte
21 dgr
utgöras av VFU då det inte är någon verksamhet den dagen i skolan.
Möjliga VFU-dagar är därför en dag mindre.

4

2

6PE236

Bedömning för och av lärande i grundskolan
(UVK)

4

3

6PE222

Specialpedagogik för grundskolan (UVK)

4

4

1

6LÄ048

Att undervisa i F-3 (VFU)

6,0

6PE225

Grundlärarprogrammet 4-6 antagna ht 19
Utbildningsvetenskap, undervisning och
lärande för grundskolan (UVK)

8,0

NMD 3 hp,
Pedagogik 3 hp Psykologi 2 hp

2021-01-18 - 2021-02-21 =
25 dgr
2021-02-22 - 2021-04-13 =
34 dgr

11,0
5,0

Pedagogik 2,5 hp,
TUV 2,5 hp,
NMD 5 hp
Juridik 1 hp
TUV 2 hp,
Pedagogik 2,5 hp Psykologi 0,5 hp
Inst för
språkstudier 4
hp

2021-05-06 - 2021-06-06 = Medräknat dagen efter Kristi Himmelfärdsdag men denna kan inte
21 dgr
utgöras av VFU då det inte är någon verksamhet den dagen i skolan.
Möjliga VFU-dagar är därför en dag mindre.

4

2

6PE236

Bedömning för och av lärande i grundskolan
(UVK)

4

3

6PE222

Specialpedagogik för grundskolan (UVK)

4

4

Undervisningsfritt skärtorsdag samt annandag påsk
2021-04-14 - 2021-05-05 = Borträknat hela dagen Valborg men här finns möjlighet att lägga
15 dgr
undervisning halvdag

Inst för
språkstudier 4
hp

Vt 21
4

NMD 5 hp

Pedagogik 2, 5 hp, 2021-02-22 - 2021-04-13 =
34 dgr
TUV 2, 5 hp,
Juridik 1 hp
Undervisningsfritt skärtorsdag samt annandag påsk
Borträknat hela dagen Valborg men medräknat dagen efter Kristi
2021-04-14 - 2021-06-06 = Himmelsfärdsdag dvs fredag. Båda dessa dagar kan användas till
36 dgr
VFU eftersom det är verksamhet på fritids under denna period.

Vt 21
4

11,0

2021-01-18 - 2021-02-21 =
25 dgr

6LÄ046

Att undervisa i åk 4-6 (VFU)

6

NMD 2 hp

NMD 2 hp

Undervisningsfritt skärtorsdag samt annandag påsk
2021-04-14 - 2021-05-05 = Borträknat hela dagen Valborg men här finns möjlighet att lägga
15 dgr
undervisning halvdag

Bilaga p 69
Ht 20

Termin

Kurskod Ämneslärare antagna ht 16

9

6xxxxx

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne

9

6xxxxx

Examensarbete för ämneslärarexamen -

Poäng

Kursansvarig Medverkande Kursdatum
2020-08-31 - 2020-12-02 =
22.5 hp
68 dgr
2020-12-03 - 2021-01-17 =
7.5 (av totalt 30 hp)
23 dgr

Bilaga p 69

Förskollärarutbildningen
Förslag på brytdatum för kurserna vt21 (kullar markerat med grönt)
V21
6PE183 Förskollärare som profession (UVK) 6 hp, 210118-210210= 18 dgr
6PE184 Att vara förskollärare (VFU) 1.5 hp, 210211-210217= 5 dgr
6PE187 Lärande och undervisning (UVK) 7.5 hp, 210218-210323= 24 dgr
6LU006 Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UVK) 7.5hp, 210324-210502= 24 dgr
6LU007 Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UVK) 7.5 hp, 210503-210606=
24 dgr
H20
6PE202 Barns lärande och omsorg 15 hp, 210118-210323= 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, 210324-210418= 16 dgr
6PE251 Att undervisa i förskolan (VFU) 10 hp, 210419-210606 = 32 dgr
V20
6LÄ055 Språk, kommunikation och språkutveckling i förskolans verksamhet 15 hp, 210118210323= 47 dgr
6MN045 Matematik för förskolan 7,5 hp, 210324-210502= 24 dgr
6ES072 Skapande lek i förskolan 1 7,5 hp, 210503-210606= 24 dgr
H19
6PE252 Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp, 210118-210302= 32 dgr
6PE220 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för förskolan (UVK) 8hp, 210303210408= 24 dgr
6PE221 Specialpedagogik för förskolan (UVK) 6 hp, 210409-210505= 18 dgr
6PE237 Bedömning för lärande i förskolan (UVK) 6hp, 210506-210606= 21 dgr
Moment 1 Formativ praktik och motivation 6 hp
V19
6PE237 Bedömning för lärande i förskolan (UVK), 4 hp, 210118-210203= 13 dgr
Moment 2 Utveckling av verksamhet och samverkan 4 hp
6PE253 Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU) 11 hp 210204-210324= 35 dgr
6NO043 Naturvetenskap och teknik för förskolan 15 hp 210325-210606= 47 dgr
H18
6PE260 Samhällsorientering för förskolan 15 hp, 210118-210323= 47 dgr
6ES094 Skapande lek för förskolan 2, 15 hp, 210324-210606= 48 dgr
V18
6PE254 Läraryrkets dimensioner för förskolan 2 (VFU) 7.5 hp, 210118-210217= 23 dgr
6PE255 Examensarbete för förskollärarexamen 15 hp, 210218-210502= 48 dgr
6PE261 Profession och vetenskap i förskolan (UVK) 7.5 hp, 210503-210606= 24 dgr
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Grundlärarutbildningen - FRI
Förslag på brytdatum för kurserna vt21 (kullar markerat med grönt)
H20
6PE228 Barnet, omvärlden och fritidshemmets uppdrag 15 hp, 210118-210323=47 dgr
6NO036 Matematik, naturvetenskap och utomhuspedagogik för fritidshem 7,5 hp, 210324210502=24 dgr
6LÄ058 Kommunikation och språkutveckling för fritidshem, 7,5 hp, 210503-210606=24 dgr
H19
6PE224 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan - fritidshem (UVK)
8 hp, 210118-210221=25 dgr
6PE236 Bedömning för och av lärande i grundskolan (UVK) 11 hp, 210222-210413=34 dgr
6PE229 Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU) 11 hp, 210414-210606=36 dgr
H18
6PE259 Läraryrkets dimensioner för fritidshem 3 (VFU) 7,5 hp, 210118-210217=23dgr
6PE118 Examensarbete grundlärare - fritidshem 15 hp, 210218-210502=48dgr
6PE262 Profession och vetenskap i fritidshem (UVK) 7.5 hp, 210503-210606=24dgr

