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Kl 10.00
Sammanträdesrummet, plan 5 i Förvaltningshuset

Ärende

Anmärkning

Föredragande

73

Internationell publicering –
konferensdeltagande, 1:a
utlysningen 2020

Beslut

Ahmad Hussein

Bilaga p 73

FS 2.1.6-1793-19

Internationell publicering –
översättning/
språkgranskning, 1:a
utlysningen 2020

Beslut

Ahmad Hussein

Bilaga p 74

FS 2.1.6-1794-19

Anordnande av
internationella konferenser/
symposier inom
utbildningsvetenskap vid
Umeå universitet, år 2020

Beslut

Ahmad Hussein

Bilaga p 75

FS 2.1.6-1795-19

Ökad internationalisering i
forskarutbildningen, år 2020

Beslut

Ahmad Hussein

Bilaga p 76

FS 2.1.6-1796-19

Forskarutbyte inom det
utbildningsvetenskapliga
området, år 2020

Underlag kompletteras senare alternativt
tas beslut vid annat tillfälle

Ahmad Hussein

Ökad internationalisering i
grundutbildningen, år 2020

Beslut

Ahmad Hussein

Bilaga p 78

FS 2.1.6-1798-19

Medel för studenters
studieresa inom
Lärarhögskolans
grundutbildning, år 2020

Beslut

Ahmad Hussein

Bilaga p 79

FS 2.1.6-1799-19

Bidrag för utlandsstudier/VFU 2020, 1:a utlysningen

Beslut

Ahmad Hussein

Bilaga p 80

FS 2.1.6-1800-19

Fördelning av medel inom
ULF för FoU-projekt om
medborgarbildning med
Örnsköldsviks kommun,
preliminärt beslut

Beslut

Carina Rönnqvist

Bilaga p 81

FS 2.1.6-1676-19

Fastställande av lokal
projektplan för 2020
inklusive aktivitetsplan och
budget inom ramen för
regeringsuppdraget Fler
vägar in i läraryrket

Beslut

Anna-Karin Lidström
Persson

74

75

76

77

78

79

80

81

82

Bilaga p 82

Lärarhögskolan

FS 2.1.6-1797-19

FS 2.9-2284-19

901 87 Umeå

www.umu.se

6

Föredragningslista
Föreståndarens beslutsmöte
Lärarhögskolan

2019-12-09
Sid 2 (2)

Ärende

Anmärkning

Föredragande

83

Klassificering av kurser till
utbildningsområde

Beslut

Martin Paju

Bilaga p 83

FS 3.1.4-463-19

Inkomna kursplaner, för
nyinrättande

Beslut

Martin Paju

Bilaga p 84

FS 3.1.4-322-19

Utdelning av medel ur Umeå
folkskoleseminariums
minnesfond 2019

Beslut

Anna Nordström

Bilaga p 85

FS 2.1.6-1749-19

84

85
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Beslut
Föreståndarens beslutsmöte (FBM)
Lärarhögskolan
FS 2.1.6-1793-19

2019-12-09
Sid 1 (2)

Ärende p: 73
Ärende: Internationell publicering - konferensdeltagande, 1:a utlysningen 2020
Föredragande: Ahmad Hussein
Bakgrund:
Den 4 november 2019 utlyste Lärarhögskolan 150 000 kr i medel för ökad internationell
publicering avseende konferensresor under år 2020 med sista ansökningsdag den 25 november
(FS 2.1.6-1793-19).
Sammanlagt inkom 29 ansökningar. Två identiska ansökningar ströks pga att de inkom efter den
avsedda tidsramen för inlämning av ansökningar (d.v.s 25 november 2019). Efter att två sökande
som erhållit medel i den förra utlysningen sorterats bort kunde i ett första steg medel fördelas till
sökande som fått sitt konferenspaper accepterat. Därefter genomfördes en lottning bland de
sökande som ansökt om medel för konferens utomlands men som ännu ej fått sitt konferenspaper
beviljat.
Sammanlagt beviljades 11 ansökningar medel inom ramen för denna utlysning. För sökande som
ansökt om medel för konferensresa inom Norden (utom Island) har schablonbeloppet sänkts till
9000 kr.
Utbetalning av medel sker till sökandes institution efter att medlen har beviljats. Utöver beviljad
summa ombesörjer Lärarhögskolan täckning för universitet- och fakultetsgemensamma kostnader
i särskild ordning till respektive fakultet. Medel utbetalas endast för den aktivitet som den sökande
angett i ansökan och ska förbrukas under 2020. Senast den 1 december 2020 ska den som beviljats
medel inkomma med en rapport i detta webbformulär:
https://www.aktivitet.db.umu.se/SignUp/Default.aspx?EventId=572
Lärarhögskolan förbehåller sig rätten att begära in en kompletterande reseberättelse som så skulle
behövas. Om aktiviteten ska genomföras under december ska den som tilldelats medel kontakta
Ahmad Hussein för att bestämma datum för återrapportering. Om inte rapport om
konferensdeltagande med paper inkommit under anvisad tid dras medlen tillbaka.
Observera att medel endast betalas ut till institution/enhet och ej till enskilda anställda. Om den
som beviljats medel får kostnader som måste betalas privat ska reseräkning skickas till ansvarig
institution/enhet.
I enlighet med Umeå universitetets policy framhålls att den som erhåller medel bör beakta hållbar
utveckling.

Beredning: Lärarhögskolans kansli har berett ärendet
Beslut: Rektor beslutar om följande fördelning av medel för ökad internationell publicering –
konferensresa med paper:
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Namn

2019-12-09
Sid 2 (2)

Beviljade

Institution/resa till

medel i kr
Andreas Nuottaniemi

Språkstudier/Honkong

18000

Berit Aronsson

Språkstudier/Madrid

12000

Britt-Inger Keisu

Genusstudier/ San Francisco, USA

18000

Elisabeth Nilsson

Språkstudier/Nederländerna

12000

Erika Sturk

Språkstudier/Nederländerna

12000

Lars Samuelsson

Idé- och samhällsstudier/Aten, Grekland

12000

Maria Norqvist

TUV/ Reykjavik, Island

12000

Markus Stoor

NMD/ Rauma, Finland

9000

Michael Lindblad

TUV/ Toronto, Canada

18000

Niclas Lindström

Idé- och samhällsstudier/Aten, Grekland

12000

Pia Almarlind

NMD/ Aarhus, Danmark

9000

SUMMA

144 000

Motivering till beslut: Samtliga inkomna ansökningar avser aktiviteter som gynnar
internationalisering av utbildningsvetenskaplig forskning vid UmU. Då det fanns extra
medel utöver de avsatta för denna utlysning kunde alla sökande beviljas medel för sina
respektive aktiviteter.

Projektkonto: 6000 18 011
Utbetalningssätt: Lärarhögskolan fördelar ut medlen i januari 2020

Expedieras (191209):
Prefekter vid institutioner där sökande beviljats medel, alla sökande, Ahmad Hussein, Anna
Nordström, ekonomiansvariga vid institutioner där sökande beviljats medel, Boa Drammeh,
registratur
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2019-12-09
Sid 1 (2)

Ärende p: 74
Ärende: Internationell publicering – översättning/språkgranskning, 1:a utlysningen
2020
Föredragande: Ahmad Hussein
Bakgrund:
Den 4 november utlyste Lärarhögskolan 50 000 kr i medel för ökad internationell publicering
avseende översättning/språkgranskning under år 2020 med sista ansökningsdag den 25 november
2019. Sammanlagt inkom 9 ansökningar. Tre ansökningar inkom från samma sökande varav två
ströks. Ytterligare En ströks på grund av att ansökan kom in efter deadline. Summan av beviljade
medel underskrider den utlysta summan med 14 000 kr som flyttas till nästa utlysning.
Utbetalning av medel sker till sökandes institution efter att medlen har beviljats. Utöver beviljad
summa ombesörjer Lärarhögskolan täckning för universitet- och fakultetsgemensamma kostnader
i särskild ordning till respektive fakultet. Medel utbetalas endast för den aktivitet som den sökande
angett i ansökan och ska förbrukas under 2020. Senast den 1 december 2020 ska den som beviljats
medel inkomma med en rapport i detta webbformulär:
https://www.aktivitet.db.umu.se/SignUp/Default.aspx?EventId=572
Om aktiviteten ska genomföras under december ska den som tilldelats medel kontakta Ahmad
Hussein för att bestämma datum för återrapportering. Om inte rapport inkommit under anvisad
tid dras medlen tillbaka.
Observera att medel endast betalas ut till institution/enhet och ej till enskilda anställda. Om den
som beviljats medel får kostnader som måste betalas privat ska räkningen skickas till ansvarig
institution/enhet.
I enlighet med Umeå universitetets policy framhålls att den som erhåller medel bör beakta hållbar
utveckling.

Beredning: Lärarhögskolans kansli har berett ärendet
Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beslutar följande fördelning av medel för ökad
internationell publicering – översättning/språkgranskning:
Namn

Institution

beviljade medel i kr

Anne Heith

Kultur- och medievetenskaper

6 000

Eva Mårell-Olsson

TUV

6 000

Helena Vennberg

NMD

6 000

Katarina Winka

Universitetspedagogik och

6 000

lärandestöd (UPL)
Kristina Belancic

Språkstudier

Lärarhögskolan

6 000
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Maria Levin

2019-12-09
Sid 2 (2)

Språkstudier

6 000

Summa

36 000

Motivering till beslut: Alla de inkomna ansökningarna var av god kvalitet och kan
därför fördelas medel.
Projektkonto: 6000 18 011
Utbetalningssätt: Lärarhögskolan fördelar ut medlen i januari 2020.

Expedieras (191209):
Prefekter vid institutioner där sökande beviljats medel, alla sökande, Ahmad Hussein, Anna
Nordström, ekonomiansvariga vid institutioner där sökande beviljats medel, Boa Drammeh,
Registratur
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Sid 1 (3)

Ärende p: 75
Ärende: Beviljande av medel för anordnande av internationella konferenser/symposier
inom utbildningsvetenskap vid Umeå universitet, år 2020
Föredragande: Ahmad Hussein
Bakgrund:
Den 4 november 2019 utlyste Lärarhögskolan 150 000 kr i medel anordnande av
internationella konferenser/symposier inom utbildningsvetenskap vid Umeå universitet
under år 2020 med sista ansökningsdag den 25 november. Sammanlagt inkom sex
ansökningar, varav två var identiska. Därmed kunde fem inkomna ansökningar beaktas i
beredningen.
Utbetalning av medel sker till sökandes institution efter att medlen har beviljats. Utöver
beviljad summa ombesörjer Lärarhögskolan täckning för universitets- och
fakultetsgemensamma kostnader i särskild ordning till respektive fakultet. Medel
utbetalas endast för den aktivitet som den sökande angett i ansökan och ska förbrukas
under 2020.
Senast den 1 december 2020 ska den som beviljats medel inkomma med en rapport i
detta webbformulär:
https://www.aktivitet.db.umu.se/SignUp/Default.aspx?EventId=572

Om aktiviteten ska genomföras under december ska den som tilldelats medel kontakta
Ahmad Hussein för att bestämma datum för återrapportering. Om inte rapport om
inkommit under anvisad tid dras medlen tillbaka.
Observera att medel endast betalas ut till institution/enhet och ej till enskilda anställda.
Om den som beviljats medel får kostnader som måste betalas privat ska reseräkning
skickas till ansvarig institution/enhet.
Observera att medel endast betalas ut till institution/enhet och ej till enskilda anställda.
Om den som beviljats medel får kostnader som måste betalas privat ska räkning skickas
till ansvarig institution/enhet.
I enlighet med Umeå universitetets policy framhålls att den som erhåller medel bör
beakta hållbar utveckling.
Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli
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Beslut: Rektor beslutar att tilldela medel för anordnande av internationella
konferenser/symposier vid Umeå universitet till följande personer:
Yvonne
Knospe

Språkstudier

Kirk Sullivan

Språkstudier

Annika
NorlundShaswar

Språkstudier

Lorentz
Edberg

Estetiska

Johanna
Lönngren

NMD

Conference: SIG Writing
2020 Research School
"Integrating multiple
perspectives on writing"
Tid: 12-14/06/2020,
Strömbäcks folkhögskola,
Strömbäck, Umeå.
European Association of
Research in Learning and
Instruction, Special
Interest Group on Writing
(EARLI SIG WRITING)
biennial conference, 15 to
17 June, Umeå University
Campus.
Literacy in educational
borderlands
Tid: 12-14 maj 2020, Umeå
university Campus.
Skolmusikal. Om
gränsöverskridande
lärande och forskning, 2728 mars 2020, Umeå
University Campus.
April/Maj 2020, Umeå
Universitet (exakt datum
bestäms i samråd med
inbjudna forskare).
Samtliga internationella
deltagare förväntas
medverka under
seminarium som är öppet
för alla på Umeå
Universitet i form av en
kort individuell
presentation och en längre
paneldebatt om känslors
roll i
ingenjörsutbildningen.

SUMMA

30 000 kr

30 000 kr

30 000 kr

30 000 kr

30 000 kr

150 000 kr

Motivering: Alla fem ansökningar är av god kvalitet och avser ändamål som gynnar
internationalisering av utbildningsvetenskaplig forskning vid Umeå universitet.
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Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras
Projektkonto: 6000 18 011
Utbetalningssätt: Fördelas ut i januari 2020

Expedieras (191209):
Prefekter för sökande som tilldelats medel, alla sökande, Ahmad Hussein, Anna
Nordström, ekonomiansvariga vid institutioner som tilldelats medel, registratur
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2019-12-09
Sid 1 (2)

Ärende p: 76
Ärende: Medel för ökad internationalisering i forskarutbildningen, år 2020.
Föredragande: Ahmad Hussein
Bakgrund: Den 4 november 2019 utlyste Lärarhögskolan 70 000 kr i medel för ökad
internationalisering i forskarutbildningen under år 2020 med sista ansökningsdag den 25
november 2019 (FS 2.1.6-1796-19).
Endast en ansökan inkom och kunde beviljas. Summan av beviljade medel enligt ovan
underskrider den utlysta summan med 52 000 kr.
Utbetalning av medel sker till sökandes institution efter att medlen har beviljats. Utöver beviljad
summa ombesörjer Lärarhögskolan täckning för universitet- och fakultetsgemensamma kostnader
i särskild ordning till respektive fakultet. Medel utbetalas endast för den aktivitet som den sökande
angett i ansökan och ska förbrukas under 2020. Senast den 1 december 2020 ska den som beviljats
medel inkomma med en rapport i detta webbformulär:
https://www.aktivitet.db.umu.se/SignUp/Default.aspx?EventId=572
Lärarhögskolan förbehåller sig rätten att begära in en kompletterande reseberättelse som så skulle
behövas. Om aktiviteten ska genomföras under december ska den som tilldelats medel kontakta
Ahmad Hussein för att bestämma datum för återrapportering. Om inte rapport om inte inkommit
under anvisad tid dras medlen tillbaka.
Observera att medel endast betalas ut till institution/enhet och ej till enskilda anställda. Om den
som beviljats medel får kostnader som måste betalas privat ska räkning skickas till ansvarig
institution/enhet.
I enlighet med Umeå universitetets policy framhålls att den som erhåller medel bör beakta hållbar
utveckling.
Beredning: Lärarhögskolans kansli har berett ärendet.
Beslut: Rektor beslutar att tilldela 18 000 kr för ökad internationalisering i forskarutbildningen
till Yvonne Knospe, Institutionen för Språkstudier, för anordnad av International Research
School/ data analysis and research design vid Strömbäck Folkhögskola/Umeå University,
tidpunkt: 12-14/6 -2020.
Motivering till beslut: Den ansökan som fördelas medel är av god kvalitet och inom ramen för
utlysningen.
Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras
Projektkonto: 6000 18 011
Utbetalningssätt: Lärarhögskolan fördelar ut medlen i januari 2020
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Expedieras (191209):
Yvonne Knospe, Christina Karlberg, Daniel Andersson, Ahmad Hussein, Anna Nordström, Boa
Drammeh, registratur
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Ärende p: 77
Ärende: Medel för forskarutbyte inom det utbildningsvetenskapliga området, år 2020.
Föredragande: Ahmad Hussein
Bakgrund: Den 4 november 2019 utlyste Lärarhögskolan 100 000 kr i medel för forskarutbyte
inom det utbildningsvetenskapliga området under år 2020, med sista ansökningsdag den 25
november 2019.
Sammanlagt inkom 4 ansökningar, varav En ströks på grund av att den sökande skickat in två
ansökningar för samma ändamål. Allt i allt är det tre ansökningar som beviljats sammanlagt 82
500 kr. Summan av beviljade medel enligt ovan underskrider den utlysta summan med 17 500 kr.
Utbetalning av medel sker till sökandes institution efter att medlen har beviljats. Utöver beviljad
summa ombesörjer Lärarhögskolan täckning för universitet- och fakultetsgemensamma kostnader
i särskild ordning till respektive fakultet. Medel utbetalas endast för den aktivitet som den sökande
angett i ansökan och ska förbrukas under 2020. Senast den 1 december 2020 ska den som beviljats
medel inkomma med en rapport i detta webbformulär:
https://www.aktivitet.db.umu.se/SignUp/Default.aspx?EventId=572
Lärarhögskolan förbehåller sig rätten att begära in en kompletterande reseberättelse som så skulle
behövas. Om aktiviteten ska genomföras under december ska den som tilldelats medel kontakta
Ahmad Hussein för att bestämma datum för återrapportering. Om inte rapport om inkommit
under anvisad tid dras medlen tillbaka.
Observera att medel endast betalas ut till institution/enhet och ej till enskilda anställda. Om den
som beviljats medel får kostnader som måste betalas privat ska reseräkning skickas till ansvarig
institution/enhet.
I enlighet med Umeå universitetets policy framhålls att den som erhåller medel bör beakta hållbar
utveckling.

Beredning: Lärarhögskolans kansli har berett ärendet
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Beslut: Rektor beslutar om följande fördelning av medel för forskarutbyte inom det
utbildningsvetenskapliga området för år 2020:
Namn

Lärosäte och institution för den person som
ansökan avser.

Beviljade
medel

Torulf Palm

NMD och ansökan avser Gavin Brown
Inresande forskare, Faculty of Education and
Social Work, University of Auckland
Linn Eckeskog, lektor, Institutionen för kulturoch medievetenskaper, Umeå universitet
Utresande Forskare: Avdeling for
lærerutdanning, Universitetet i Agder
Umeå universitet och Institutionen för
Språkstudier,
Utresande forskare: University of Lapland i
Rovaniemi, Finland.

45000

Linn Eckeskog

Hanna Outakoski

SUMMA

12 500 kr

25 000 kr

82 500 kr

Bilagor:
Kontering: 6000 18 011

Expedieras (191209):
Alla sökande, prefekter och ekonomiansvariga vid institutioner där det finns sökande som har
fördelats medel, Boa Drammeh, Ahmad Hussein, Anna Nordström, registratur
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Ärende p: 78
Ärende: Medel för internationalisering av grundutbildningen, första utlysningen 2020
Föredragande: Ahmad Hussein
Bakgrund: Den 4 november 2019 utlyste Lärarhögskolan 150 000 kr i medel för ökad
internationalisering av Lärarhögskolans grundutbildningar år 2020 med sista
ansökningsdag den 25 november (FS 2.1.6-1798-19). Av dessa medel fördelas 90 000 kr i
denna utlysningsomgång.
Sammanlagt inkom tre ansökningar, varav En ströks på grund av att den sökande skickat
in två ansökningar för samma ändamål. De två ansökningarna var av god kvalitet och kan
beviljas medel. De medel som inte fördelas i denna utlysningsomgång ska fördelas i
samband med den andra utlysningen vårterminen 2020.
Utbetalning av medel sker till sökandes institution efter att medlen har beviljats. Utöver
beviljad summa ombesörjer Lärarhögskolan täckning för universitet- och
fakultetsgemensamma kostnader i särskild ordning till respektive fakultet. Medel
utbetalas endast för den aktivitet som den sökande angett i ansökan och ska förbrukas
under 2020. Senast den 1 december 2020 ska den som beviljats medel inkomma med en
rapport i detta webbformulär:
https://www.aktivitet.db.umu.se/SignUp/Default.aspx?EventId=572
Lärarhögskolan förbehåller sig rätten att begära in en kompletterande reseberättelse som
så skulle behövas. Om aktiviteten ska genomföras under december ska den som tilldelats
medel kontakta Ahmad Hussein för att bestämma datum för återrapportering. Om inte
rapport inkommit under anvisad tid dras medlen tillbaka.
Observera att medel endast betalas ut till institution/enhet och ej till enskilda anställda.
Om den som beviljats medel får kostnader som måste betalas privat ska reseräkning
skickas till ansvarig institution/enhet.
I enlighet med Umeå universitetets policy framhålls att den som erhåller medel bör
beakta hållbar utveckling.

Beredning: Lärarhögskolans kansli har berett ärendet.
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Beslut: Rektor beslutar om följande fördelning av medel för internationalisering av
grundutbildningen, första utlysningen 2020:
Namn

Institution

Resmål

Jonas Wikström

Naturvetens
kapens och
matematiken
s didaktik

Margita
Rönngren

Institutionen
för
språkstudier

La Trobe
University
(Bendigo),
Australien
Tidpunkt: Någon
gång mellan 11/5
och 5/6.
La Trobe
University
(Bendigo),
Australien
Tidpunkt: 11/5 6/6 2020

Summa

Beviljade
medel i kr
20 000

20 000

40 000

Motivering till beslut:
De ansökningar som beviljas medel är samtliga av god kvalitet och avser ändamål som
Lärarhögskolan stödjer.

Projektkonto: 6000 18 010
Utbetalningssätt: Lärarhögskolan fördelar ut medlen efter beslut.

Expedieras till (191209):

Prefekter vid institutioner där sökande beviljats medel, alla sökande, Ahmad Hussein,
Anna Nordström, ekonomiansvariga vid institutioner där sökande beviljats
medel, Boa Drammeh, registratur
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Ärende p: 79
Ärende: Medel för studenters studieresa inom Lärarhögskolans grundutbildning, 2020
Föredragande: Ahmad Hussein
Bakgrund: Den 4 november 2019 utlyste Lärarhögskolan 175 000 kr i medel för studenters
studieresa inom Lärarhögskolans grundutbildning, 2020, med sista ansökningsdag den 25
november (FS 2.1.6-1799-19).
Sammanlagt inkom tre ansökningar, En från institutionen för idé- och samhällsstudier, En från
institutionen för estetiska ämnen, och En från pedagogiska institutionen.
Utbetalning av medel sker till sökandes institution efter att medlen har beviljats. Utöver beviljad
summa ombesörjer Lärarhögskolan täckning för universitet- och fakultetsgemensamma kostnader
i särskild ordning till respektive fakultet. Medel utbetalas endast för den aktivitet som den sökande
angett i ansökan och ska förbrukas under 2020. Senast den 1 december 2020 ska den som beviljats
medel inkomma med en rapport i detta webbformulär:
https://www.aktivitet.db.umu.se/SignUp/Default.aspx?EventId=572
Om aktiviteten ska genomföras under december ska den som tilldelats medel kontakta Ahmad
Hussein för att bestämma datum för återrapportering. Om inte rapport inkommit under anvisad
tid dras medlen tillbaka.
Observera att medel endast betalas ut till institution/enhet och ej till enskilda anställda. Om den
som beviljats medel får kostnader som måste betalas privat ska räkningen skickas till ansvarig
institution/enhet.
I enlighet med Umeå universitetets policy framhålls att den som erhåller medel bör beakta hållbar
utveckling.

Beredning: Lärarhögskolans kansli har berett ärendet
Beslut: Rektor beslutar följande för studenters studieresa inom Lärarhögskolans
grundutbildning, 2020:
Ansökande
institution

Kontaktperson/
Kursansvarig

Plats för studieresan

Beviljade
medel

Idé- och
samhällsstudier

Lena Berggren

Berlin, Tyskland

124 000 kr

Institutionen för
estetiska ämnen

Mikael
Heinonen

Studiebesök vid
bildlärarprogrammet på
Åbo akademi i Vasa

16000 kr
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Peter Åström

samt bildlärare på Vasa
övningsskola.
Utställningsbesök på
Vasa konsthall och
Österbottensmuseum.
Wasa, Finland

35000 kr
175 000 kr

Motivering av beslut: Alla tre ansökningarna är av god kvalitet och avser ändamål som gynnar
internationaliseringen av Lärarhögskolans grundutbildning. Lärarhögskolan kan därför tilldela
institutionen för idé- och samhällsstudier 124 000 kr, institutionen för estetiska ämnen 16000 kr
och pedagogiska institutionen 35 000 kr, dvs en total summa för alla tre institutioner på 175 000
för studenters studieresa.

Projektkonto: 6000 18 010
Utbetalningssätt: Lärarhögskolan fördelar ut medlen i januari 2020

Expedieras (191209):
Prefekt och ekonomiansvarig vid institution som beviljats medel, alla sökande, Ahmad Hussein,
Anna Nordström, Boa Drammeh, Registratur
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Ärende p: 80
Ärende: Beslut om bidrag för utlandsstudier/-VFU 2020, första utlysningen
Föredragande: Ahmad Hussein

Bakgrund: Den 4 november 2019 utlyste Lärarhögskolan 8 bidrag á 12 500 kr till
studenter för utlandsstudier/-VFU 2020 med sista ansökningsdag den 25 november 2019
(FS 2.1.6-1800-19).
De inkom 6 ansökningar, varav En ströks pga att denne person får bidrag för samma
period och vistelse från ett annat håll. Det går alltså inte att kombinera med andra
bidragserbjudande för samma sak och ändamål. Sammanlagt föreslås att Lärarhögskolan
beviljar fem bidrag à 12 500 kr per beviljad person. De bidrag som inte kan fördelas i
denna utlysningsomgång kommer att utlysas i samband med den andra utlysningen av
dessa medel under vårterminen 2020.
Beviljat belopp är ett schablonbelopp. Pengarna utbetalas när den som beviljats bidrag
kan uppvisa intyg på att studieplanen godkänts av Lärarhögskolan. Den sökande ansvarar
själv för att kontakta aktuell studievägledare. Sökande ska också uppvisa besked om
antagning vid mottagande lärosäte. Dessa intyg/motsvarande skickas till Eva Alenius på
lärarhögskolans kansli (eva.alenius@umu.se). Om resan ej blir av, ska erhållet bidrag
återbetalas till Lärarhögskolan.
I enlighet med Umeå universitetets policy framhålls att den som erhåller medel bör
beakta hållbar utveckling.
Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli.
Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beslutar att fördela bidrag för utlandsstudier till
följande personer under förutsättning att ovan beskrivna krav uppfylls.
Namn

Resmål/
ändamål

Period

Bidrag

Caroline
Berggren

Har sökt olika skolor inom EU,
meddelar snarast vilken plats jag
kommer att befinna mig på.

2020-04-13 till 2020-0601

12 500

Johanna
Olofsson

Sökt till olika skolor inom EU.
Meddelar vid svar.

2020-04-13 till 2020-0601

12 500

Linn Hällgren

Sydney University, Australien (ej
VFU):

2020-02-25 till 2020-0622

12 500*
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LNGS2617 Cross-Cultural
Communication, 6 credits
ENGL1017 The Idea of the Classic,
6 credits
EDUF3034 Australian Theatre,
Film and Learning, 6 credits
Mirjam
Bergner

Har sökt olika skolor inom EU,
meddelar snarast vilken plats jag
kommer att befinna mig på.

2020-04-13 till 2020-0601

12 500

Sophie
Wåhlström

La Trobe University, Bendigo
Campus, Australien

2020-05-11 till 2020-0605

12 500*

Summa

62 500 kr

* Medel kan beviljas under förutsättning att den sökande får en praktikplats/studieplats
genom det lärosäte som angetts i ansökan.
Motivering till beslut: De personer som föreslås erhålla bidrag uppfyller alla
Lärarhögskolans krav i denna utlysning.

Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras
Projektkonto: 6000 18 010
Utbetalningssätt: Betalas ut via underlag som skickas ut till studenten vid expediering
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Expedieras (191209):
Alla sökande, Ahmad Hussein, Helena Gradin, Boa Drammeh, Stina Berglund, Anna
Nordström, Lars Knutsson, Registratur
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Ärende p: 81
Preliminärt beslut: Fördelning av medel inom ULF för FoU-projekt om
medborgarbildning med Örnsköldsviks kommun
Föredragande: Carina Rönnqvist
Bakgrund:
Den 18 september gick Lärarhögskolan ut med en utlysning av 2 130 000 kr inom ULF för FoUprojekt om medborgarbildning med Örnsköldsviks kommun. 1 Vid sista ansökningsdag hade två
ansökningar inkommit:



Huvudsökande Kristina Ledman, (Pedagogik): Undervisning idag och för framtiden Medborgarbildning inom yrkesprogrammen
Huvudsökande Björn Ahlström (Statsvetenskap/Centrum för
skolledartutveckling): Medborgarbildning i görande

Örnsköldsviks kommun har granskat de båda ansökningarna och skickat in en skriftlig bedömning
till Lärarhögskolan via e-mail från verksamhetschef för grundskolan, Mikael Breilin, den 19
november 2019. Kommunen rankade Ledmans ansökan före Ahlströms då den förra i högre grad
motsvarar skolhuvudmannens innehållsliga och organisatoriska önskemål på
samverkansprojektet.
Även Lärarhögskolans forskningskommitté har granskat ansökningarna. Detta gjordes vid
sammanträdet den 27 november 2019 och de ledamöter som anmält jäv deltog ej.
Forskningskommittén anser båda ansökningarna av god kvalitet men bedömer att Ledmans
ansökan är starkare då den ligger närmare Örnsköldsviks beskrivning av forsknings- och
utvecklingsinriktning, har en starkare ämnesdidaktisk forskargrupp och ett större fokus på
symmetrisk och komplementär samverkan. Även riskanalysen bedöms starkare i Ledmans
ansökan.
Forskningskommittén rekommenderar Lärarhögskolans föreståndare att bevilja medel till
huvudsökande Kristina Ledman för FoU-projekt om medborgarbildning i samverkan med
Örnsköldsviks kommun. (Punkten justerades vid sittande bord.)
Beredning: Ärendet har beretts av Örnsköldsviks kommun, Lärarhögskolans
forskningskommitté och Carina Rönnqvist
Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beviljar preliminärt utlysta medel till huvudsökande
Kristina Ledman för FoU-projekt om medborgarbildning i samverkan med Örnsköldsviks
kommun. Medlen kan fördelas först om och när Ledmans forskargrupp och representanter från
Örnsköldsviks kommun har kommit fram till en gemensam och mer specifik projektplan.

1

Länk till utlysning innehållande bl a Örnsköldsviks kommuns beskrivning om önskad inriktning: http://bit.ly/2NvylH2
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Tidsplan för fortsattbeslutsprocess
 3-13/12 Sökande som föreslagits erhålla anslaget och skolhuvudman tar i samråd med
Lärarhögskolan och Örnsköldsviks kommun fram en mer specifik projektplan.
 16/12 Lärarhögskolans föreståndare fastställer slutlig fördelning av anslag.

Expedieras (191210):
Båda sökande, Simon Wolming, Daniel Sanden, Carina Rönnqvist, Anna Nordström, Eva Alenius,
Agnetha Simm, Mikael Breilin (mikael.breilin@ornskoldsvik.se)
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Ärende p: 82
Ärende: Fastställande av lokal projektplan för 2020 inklusive aktivitetsplan och budget
inom ramen för regeringsuppdraget Fler vägar in i läraryrket.
Föredragande: Anna-Karin Lidström Persson
Bakgrund: Fler vägar in i läraryrket är ett regeringsuppdrag som drivs på sju lärosäten,
där Umeå universitet är ansvariga för samordningen. Uppdraget sträcker sig för
närvarande mellan 2018-2022. Inom ramen för uppdraget har ingående lärosäten tagit
fram en gemensam, nationell projektplan som ligger till grund för allt arbete inom
uppdraget. Varje lärosäte har med utgångspunkt i den nationella projektplanen tagit fram
varsin lokal projektplan inklusive aktivitetsplan och budget, vilka i sin tur uppdateras och
fastställs av den lokala ledningen vid respektive lärosäte en gång per år.

Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli.
Beslut: Synpunkter på projektplanen lyfts fram och diskuteras på mötet. Ärendet
återremitteras för ytterligare beredning.
Bilagor: ”Projektplan – Umeå universitet – Regeringsuppdraget Fler vägar in läraryrket
2019-2021” (2020 års version).

Expedieras (191210):
Maria Löfgren, Lärarhögskolan
Anna-Karin Lidström Persson, Lärarhögskolans kansli
Boa Drammeh, Lärarhögskolans kansli
Anna Nordström, Lärarhögskolans kansli
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Ärende p: 83
Ärende: Klassificering av kurser till utbildningsområde
Föredragande: Martin Paju
Bakgrund: Enligt hanteringsordning för kursklassificering ska Lärarhögskolan, i vissa

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

Beslut: Förslag på justering av klassificering av kurser till utbildningsområde lämnas på

mötet. Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Bilagor:
Sammanställning av förslag till klassificering av kurserna 6EN045, 6ES099, 6ES107, 6FA009,
6FA010, 6FL007, 6FL008, 6ID006, 6ID011, 6ID019, 6KG009, 6KN024, 6KN025, 6KN026,
6KN027, 6KN028, 6KN029, 6KS000, 6KS001, 6KS002, 6KS003, 6KS004, 6KS005, 6KS006,
6KS008, 6LU001, 6MA050, 6MU056, 6MU058, 6MU059, 6MU060, 6MU061, 6MU064,
6MU065, 6NO044, 6PE217, 6PE277, 6PE278, 6PE279, 6PE280, 6SA014, 6SD011, 6SD012,
6SD013, 6SH304, 6SL045, 6SL046, 6SL047, 6SL048, 6SP058, 6SP059, 6SP060, 6ST029,
6ST030, 6ST031, 6SV039, 6SV061, 6SV062, 6SV064, 6SV065, 6SV072, 6SV073, 6SV074, 6SV075,
6SV076, 6TX033, 6TX035, 6TX036, 6TY023, 6ÖÄ002

Expedieras (191210):
Maria Löfgren, Lärarhögskolan
Martin Paju, Lärarhögskolans kansli
Boa Drammeh, Lärarhögskolans kansli
Anna Nordström, Lärarhögskolans kansli
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Ärende p: 84
Ärende: Inkomna kursplaner, för nyinrättande.
Föredragande: Martin Paju
Bakgrund: Enligt lärarhögskolans hanteringsordning för kursplaner (FS 1.1-522-16) ska
kursplaner som nyinrättas först förankras vid Lärarhögskolan innan ärendet hanteras
vidare enligt den ordning som gäller vid kursansvarig institution/fakultet.
Beredning: Bifogade kursplaner med i de flesta fall tillhörande blankett, har inkommit
löpande till kansliet som granskat och i förekommande fall rekommenderat revideringar
(se eventuella kommentarer i respektive kursplan alt via mejl). Rekommendation till
revidering alternativt ett godkännande har löpande delgetts berörd institution.
Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beslutar att rekommendera kursansvariga
institutioner/fakulteter att fastställa kursplanerna enligt föreslagna revideringar.
Bilagor: Kursplaner samt ifyllda blanketter till kursplanerna med följande kurskoder:
6SV075, 6NO045, 6MN036, 6SD012.

Expedieras (191210)
Studierektorer och studieadministratörer vid följande institutioner:
Inst för geografi, Inst för matematik och matematisk statistik, Inst för
naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Inst för tillämpad utbildningsvetenskap
Samt för kännedom till: Ingela Jonasson, Joakim Bergbom, Agnetha Simm och
Registratur
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Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6SV075

Kurskod: 6SV075
Bilaga till ”Hanteringsordning för kursplaner och kurstillfällen vid institutioner med
utbildningsuppdrag inom Lärarhögskolans program eller fristående kursutbud”
Denna blankett ska bifogas kursplan vid inrättande av ny kurs och vid revidering av kurs, Under rubriken ”Motiv” punkt 15:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

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

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

2018-01-22
Sid 1 (8)
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Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6SV075

2018-01-22
Sid 2 (8)

Kurskod
6SV075

Motiv
Svenska för ämneslärare, kurs 1

Ersätter 6SV021

Fr o m
termin

N/R
Kommenterad [MP1]: I bilagan anges att den nya
N
kurskoden 6SV075 ersätter tidigare kurs med kod: 6SV021.
Oklart samband 6SV021 är en15 hp medan 6SV020 är en
30hp. Överväg ändring. (Bekräftat fr Språkstudier)

Förslag på,
Hänvisning till motsvarande
klassificering till
kursplan/kurskod
utbildningsområde
Hum

f

Motivering till förslag på klassificering

Bilaga p 84
Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6SV075

Kommentarer och dialoger med LH-Kansli
Från: Martin Paju
Skickat: den 5 december 2019 11:09
Till: Ingela Valfridsson <ingela.valfridsson@umu.se>
Ämne: SV: 6SV075/ Ny Kursplan

hej, se bilagor

ses i em

Martin

Från: Ingela Valfridsson <ingela.valfridsson@umu.se>
Skickat: den 5 december 2019 10:44
Till: Kristina Persson <kristina.persson@umu.se>
Kopia: Martin Paju <martin.paju@umu.se>
Ämne: Re: 6SV075/ Ny Kursplan

2018-01-22
Sid 3 (8)

Bilaga p 84
Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6SV075

Hej!
Kan jag få den version med LH:s kommentarer som omnämns. Då kan jag tala om vad vi gjort resp. inte gjort och vilka motiv som finns för
det senare.

Hälsningar
Ingela
——————————————————

Ingela Valfridsson, FD
Institutionen för språkstudier
Umeå universitet
901 87 Umeå
tel: 090-786 62 39
https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/
——————————————————
När du skickar e-post till Umeå universitet innebär det att universitetet behandlar dina personuppgifter. Läs mer här: www.umu.se/gdpr

2018-01-22
Sid 4 (8)
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Kurskod: 6SV075

5 dec. 2019 kl. 10:39 skrev Kristina Persson <kristina.persson@umu.se>:

Hej!
Nej, det är 6SV020 som den ersätter (021 är ju svenska 1 inom F-3). Ursäkta. Övriga frågor vidarebefordrar jag till Ingela.
Hälsningar Kristina

Kristina Persson, FD
Universitetslektor
Studierektor
Institutionen för språkstudier
+46 90 786 54 88
kristina.persson@umu.se
Tjänsterum: E218
Postadress: SE-901 87 Umeå
Besöksadress: Humanisthuset, Biblioteksgränd 3

Från: Martin Paju <martin.paju@umu.se>
Skickat: den 5 december 2019 08:55
Till: Kristina Persson <kristina.persson@umu.se>
Ämne: 6SV075/ Ny Kursplan

2018-01-22
Sid 5 (8)
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Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6SV075

Hej Kristina, jag tar denna kurs till FBM (Föreståndarens BeslutsMöte) men ser att ni tagit hänsyn till vissa av LHs synpunkter. Finns det
någon anledning till att inte alla tagits med? Exempelvis kring vår tanke om ”Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag,
om inte annat anges av undervisande lärare.”
I bilagan anges att den nya kurskoden 6SV075 ersätter tidigare kurs med kod: 6SV021. Stämmer det? 6SV021 är en15 hp medan 6SV020
är en 30hp.
Tacksam för din återkoppling
Hälsningar
/Martin

Martin Paju, PhD
Utbildningsledare / Faculty subjects coordinator
Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH)/ Umeå School of Education (USE)
Umeå universitet / Umeå University
SE-901 87 Umeå, Sweden
+46 (0)90 786 52 36
+46 (0)72 142 99 49
martin.paju@umu.se
Besök/Visit (Map): http://bit.ly/34k1WcK

2018-01-22
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Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6SV075

Från: Kristina Persson <kristina.persson@umu.se>
Skickat: den 10 oktober 2019 09:06
Till: Martin Paju <martin.paju@umu.se>
Ämne: VB: 6SV075

Hej!
Här är den nya kursplanen för svenska för ämneslärare, kurs 1. Den nuvarande kursplanen har kurskod 6SV020.
Hälsningar Kristina

Från: Kristina Persson
Skickat: den 22 augusti 2019 14:34
Till: kursplaner.lh@umu.se
Ämne: 6SV075

Hej!
Bifogar här ny kursplan för svenska för ämneslärare, kurs 1.
Hälsningar Kristina
Kristina Persson, FD
Universitetslektor
Studierektor
Institutionen för språkstudier

2018-01-22
Sid 7 (8)
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Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6SV075

+46 90 786 54 88
kristina.persson@umu.se
Tjänsterum: E218
Postadress: SE-901 87 Umeå
Besöksadress: Humanisthuset, Biblioteksgränd 3

2018-01-22
Sid 8 (8)
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6SV075 KURSPLAN:

Svenska för ämneslärare, kurs 1
30 hp
Engelskt namn: Swedish for the Secondary and Upper Secondary School
Levels, Course 1
Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare


Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan

Kommenterad [MP1]: Gäller inte denna fr VT 20 dvs
20191231? Så ser det ut i SPn. Eller ska studenterna flyttas
över från 6SV020 till denna nya redan fr vt19?

Kurskod: 6SV075
Högskolepoäng: 30
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde:
Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U
Underkänd
Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier
Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2011-08-15
Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-1015

Innehåll
Kursen ger en introduktion till svenskämnet ur språkvetenskapligt, litteraturvetenskapligt och
didaktiskt perspektiv. I kursen läggs stor vikt vid språkets och litteraturens identitetsskapande
funktion. Kursen omfattar bland annat sociolingvistik och en introduktion till svenska
språkets grammatik och ordbildning. En utgångspunkt för studierna i sociolingvistik är
mångfalden i dagens svenska språksamhälle. Språklig variation på individ- och samhällsnivå
studeras och skillnader mellan tal- och skriftspråk uppmärksammas. I grammatikmodulen
behandlas språkets olika nivåer, såsom ord-, fras-, sats- och meningsnivå, och deras
respektive funktioner. Språkliga normer diskuteras och problematiseras utifrån både
sociolingvistiskt och grammatiskt perspektiv. Vidare behandlar kursen litteraturanalysens
grunder och introducerar ett litteraturhistoriskt perspektiv på litteratur och läsning.
Diskussioner om litteraturens och läsandets värde behandlas ur ett litteraturdidaktiskt
perspektiv och olika modeller för litteraturundervisning i skolan undersöks. Med

Kommenterad [MP2]: Stämmer det att revideringen
gjordes för ett år sedan?
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utgångspunkt i teorier om ett vidgat textbegrepp diskuteras genre- och kanonfrågor, liksom
användningen av äldre och nyare medier. Skönlitteratur för barn och vuxna i olika genrer
studeras. I kursen diskuteras genomgående olika sätt att förhålla sig till skolämnet svenska
utifrån styrdokument.
Kursen består av följande moduler:
Modul 1. Svenskämnet och dagens språksamhälle, 5 hp (Swedish as a school subject in
contemporary society)
Modul 2. Språkbeskrivning, 10 hp (Describing language)
Modul 3. Litteraturanalysens grunder, 7,5 hp (The Foundations of Literary Analysis)
Modul 4. Lyrikens historia och litteraturens medialitet , 7,5 hp (The History of Poetry and the
Mediality och Literature) )
Innehåll per modul:
Modul 1. Svenskämnet och dagens språksamhälle (5 hp)
I modulen presenteras och problematiseras språklig variation och förändring i det svenska
språksamhället med särskild tonvikt på samtida förhållanden och sociolingvistiska
grundbegrepp. Ur individ-, grupp- och samhällsperspektiv behandlas varieteter utifrån attityd,
identitet, kön, klass, ålder, etnicitet, situation och plats. Språkplaneringsinsatser i Sverige
behandlas, bl.a. utifrån språkpolitik, språkvård, minoritetsspråk, engelskans ställning i
Sverigeoch 2000-talets språklagar. Språklig variation och språkplanering diskuteras i
förhållande dels till den språkliga mångfalden hos eleverna i skolan, dels till skolämnet
svenska.. Svenska som skolämne problematiseras.
Modul 2. Språkbeskrivning (10 hp)
Modulen behandlar det svenska språket som språksystem inklusive grundläggande fonologi
och prosodi. Svenska språket behandlas framför allt med fokus på språkliga kategoriers form,
betydelse och funktion. Ord, fraser, satser och meningars uppbyggnad studeras, liksom den
moderna svenskans centrala mönster och regler, framför allt när det gäller ordbildning,
ordböjning och ordföljd samt konstruktioner som är vanliga i samtalsspråk. I samband med
behandlingen av grammatiska kategorier och regler tas språkriktighetsfrågor upp till
diskussion och lärarens roll som språkvårdare behandlas.Olika grammatiska teorier
presenteras och didaktiska tillämpningar av grammatik i skolan och grammatik i relation till
skolans styrdokument diskuteras.
Modul 3. Litteraturanalysens grunder (7,5 hp)
I modulen introduceras diskussioner kring värdet av att läsa litteratur, dvs. hur och varför man
har skrivit och läst litteratur i olika sammanhang eller vid olika historiska tidpunkter. Den
litterära gestaltningens och läsandets grundmönster behandlas. Därvid introduceras centrala
begrepp för analys av och arbete med epik, lyrik och dramatik. Genom arbete med
mytologiska strukturer och s.k. berättelsefigurer i både muntlig och skriftlig gestaltning
belyses frågan: Vad är en litterär struktur? Urval av litteratur görs från både barn-, ungdomsoch vuxenlitteraturen. Arbetsformer för att motivera ungdomar att läsa och bearbeta sin
läsning, t.ex. genom boksamtal, behandlas.
Modul 4. Lyrikens historia och litteraturens medialitet (7,5 hp)
Modulen ger en litteraturhistorisk orientering där lyriken och relationen mellan muntligt och
skriftligt berättande står i fokus. Genre- och kanonfrågor diskuteras både i historisk och

Kommenterad [MP3]: Sverige och

Kommenterad [MP4]: behandlas. Olika
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samtida belysning, och litteraturbegreppet problematiseras i relation till andra uttrycksformer.
Hur lärare kan tillvarata elevernas medievanor och genrebruk för att aktivera och levandegöra
litteraturhistorien diskuteras. Begreppet genre introduceras och diskuteras både i
litteraturhistorisk och didaktisk belysning. Kursinnehållet bearbetas genom såväl teoretisk
analys av litterära uttrycksformer som praktiska kreativa och didaktiska gruppövningar.

Förväntade studieresultat
Förväntade studieresultat för helkurs
Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska den studerande kunna:











uppvisa grundläggande kunskap om relevanta begrepp inom sociolingvistik,
redogöra för samband mellan språk och identitet,
beskriva dagens språksituation i Sverige, inklusive huvuddragen i svensk
språkplanering,
beskriva centrala mönster och regler för svenskans ordbildning, ordböjning och
ordföljd,
uppvisa kunskap och förståelse för relationen mellan olika grammatiska nivåer, som
ordklasser, fraser och syntax
uppvisa förståelse för skillnader mellan tal- och skriftspråk,
uppvisa grundläggande kunskap om relevanta begrepp för analys av muntlig och
skriftlig diktning,
uppvisa grundläggande kunskap om skönlitteraturens former och historiska
sammanhang,
uppvisa grundläggande kunskap om förutsättningarna för att förmedla och tillägna sig
texter och medier under olika tider och i olika grupper samt
problematisera skolämnet svenska.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska den studerande kunna:







i tal och skrift föra diskussioner kring litteraturvetenskapliga, språkvetenskapliga och
didaktiska frågeställningar,
producera mottagaranpassade och väldisponerade texter enligt relevanta normer,
utföra olika språkliga analyser av texter med hjälp av grammatiska verktyg,
göra välgrundade ställningstaganden i språkriktighetsfrågor, analysera och tolka
litterära texter i sin historiska kontext,
urskilja och reflektera över de litterära formernas och teknikernas användbarhet i den
didaktiska praktiken samt
diskutera olika sätt att förhålla sig till skolämnet svenska utifrån styrdokument.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska den studerande kunna:


värdera och reflektera över samband mellan teoretiska kunskaper och didaktisk praktik
samt
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Förväntade studieresultat per modul
Modul 1. Svenskämnet och dagens språksamhälle, 5 hp
Kunskap och förståelse
För godkänd modul ska den studerande kunna:



redogöra för sociolingvistiska grundbegrepp,
beskriva dagens svenska språksamhälle, inklusive vad som kännetecknar olika slags
varieteter, samt redogöra för huvuddragen i svensk språkplanering.

Färdighet och förmåga
För godkänd modul ska den studerande kunna:



använda sociolingvistiska grundbegrepp samt
använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och
visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd modul ska den studerande kunna:



reflektera över samband mellan språklig variation och förändring i relation till
identitet och attityder samt
problematisera och värdera dagens svenska språksamhälle i relation till skolan,
svenskämnet och skolans styrdokument.

Modul 2. Språkbeskrivning, 10 hp
Kunskap och förståelse
För godkänd modul ska den studerande kunna:
 beskriva ordklassers, frasers och satsers form, betydelse och funktion,
 uppvisa grundläggande kunskaper om svenskans ordbildning samt
 uppvisa grundläggande kunskaper om svenskans fonologi och prosodi.
Färdighet och förmåga
För godkänd modul ska den studerande kunna:
 identifiera ordklasser i löpande text,
 identifiera olika typer av fraser,
 identifiera huvudsatser och bisatser,
 analysera huvudsatser och bisatser med hjälp av fältschema,
 göra fullständig satslösning av meningar med viss komplexitet,
 förklara och diskutera enklare grammatiska problem, samt
 använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och
visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga
För godkänd modul ska den studerande kunna:


reflektera över förutsättningar och didaktiska möjligheter för grammatik i skolan.

Kommenterad [MP5]: Finns något särskilt skäl till
variationen i sättet att uttrycka målen? Jmf med text ovan
där kursens alla FSR finns listade.
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Modul 3. Litteraturanalysens grunder, 7,5 hp
Kunskap och förståelse
För godkänd modul ska den studerande kunna:



uppvisa grundläggande kunskap om relevanta begrepp och metoder för analys av
muntlig och skriftlig gestaltning samt
uppvisa grundläggande kunskap om den litterära gestaltningens förankring i ett socialt
och historiskt sammanhang.

Färdighet och förmåga
För godkänd modul ska den studerande kunna:





analysera och tolka litterära texter med hjälp av relevanta metoder och begrepp,
urskilja de litterära formernas och teknikernas beroende av och användbarhet i skilda
historiska, sociala eller pedagogiska sammanhang,
planera för arbete med skönlitteratur i skolan, t.ex. genom boksamtal, samt
använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och
visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd modul ska den studerande kunna:



reflektera över sin egen kunskapsprocess i förhållande till vetenskapligt sammanhang
och egen erfarenhet samt
utvärdera sin egen kunskapsprocess i relation till den framtida lärarrollen.

Modul 4. Lyrikens historia och litteraturens medialitet 7,5 hp
Kunskap och förståelse
För godkänd modul ska den studerande kunna:




uppvisa grundläggande kunskap om de litterära genrernas utmärkande drag, med
tonvikt på lyrik,
uppvisa grundläggande kunskaper om genrernas framväxt i ett historiskt perspektiv
samt
uppvisa grundläggande insikter kring ungdomars läsvanor och medieanvändning.

Färdighet och förmåga
För godkänd modul ska den studerande kunna:


urskilja och analysera de litterära genrernas karaktäristiska formmässiga drag, med
tonvikt på lyrik,
 urskilja och analysera genrernas förhållande till sitt historiska sammanhang,
 i ljuset av det vidgade textbegreppet praktiskt arbeta med kreativa litterära och
didaktiska övningar samt
 använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och
visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kommenterad [MP6]: Radbrytning saknas
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För godkänd modul ska den studerande kunna:



reflektera över sin egen kunskapsprocess i förhållande till vetenskapligt sammanhang
och egen erfarenhet
utvärdera sin egen kunskapsprocess i relation till den framtida lärarrollen

Kommenterad [MP7]: Samt ( avsluta kommande mening
med .)

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Undervisningens upplägg
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuella
övningar. Didaktiska perspektiv anläggs genomgående på både språkvetenskapligt och
litteraturvetenskapligt kursinnehåll.

Examination
Modul 1 examineras dels genom en salstentamen, dels genom ett didaktiskt grupparbete och
en individuell didaktisk skriftlig uppgift.

Kommenterad [MP8]: Går detta att uttrycka på annat sätt?

Modul 2 examineras genom salstentamen och en muntlig gruppresentation.
Modul 3 examineras genom seminarier och grupparbeten samt genom en hemtentamen,
Modul 4 examineras genom seminarier och grupparbeten samt genom en individuell uppgift
och en hemtentamen.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av
examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas
inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska
kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad
examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
Som betyg används något av uttrycken Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).
För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på
lägst 22,5 högskolepoäng. För godkänt betyg i modul som examineras i flera delar krävs att
alla delar är godkända.
Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå.
Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Kommenterad [MP9]: Är individuell bedömning möjlig?
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Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov).
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast
tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som
genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter
ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie
provet.
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie
provtillfället.
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av
undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in
inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.
En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt
betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt
betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller
de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har
meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att
komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.
Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering
och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för
kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda
skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid
Humanistiska fakulteten.
Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras
studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan
under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen
slutat erbjudas.

Litteratur
I alla moduler ingår nedanstående kurslitteratur
Centrala styrdokument
Läroplaner kan laddas hem eller beställas från www.skolverket.se
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats

Kommenterad [MP10]: Meningen uppfattas som regelverk
för hela kursen och kan försena sökprocessen där delar av
Svenska 1 måste vara avklarade inför kommande kurs.
Överväg ändring så en skillnad mellan moduler 1-3 och 4
uttrycks.
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ISBN: 978-91-38-32541-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Språkrådet: Svenska skrivregler (2017)
ISBN 9789147111497

Svenska Akademiens ordböcker:
https://svenska.se

Modul 1. Svenskämnet och dagens språksamhälle (5 hp)
Ask Sofia
Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
ISBN: 978-91-44-05936-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 1, 2, 3 och 7.
Bergöö Kerstin
Vilket svenskämne? : grundskolans svenskämnen i ett
lärarutbildningsperspektiv
Malmö : Lärarutbildningen : 2005 : 375 s. :
http://dspace.mah.se:8080/bitstream/2043/3114/1/Inlaga.pdf
ISBN: 91-85042-16-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Kap. 1. Skola och lärarutbildning i senmoderniteten, s. 1333. Kap. 2. Svenskämnet i forskning och debatt, s. 35-84. (Finns
tillgängligt digitalt via Album, 70 sidor)
Bolander Maria
Funktionell svensk grammatik
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 191 s. :
ISBN: 91-47-05054-3 ; 339:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Kap. 1. Om språk och grammatik, s. 9-29 (20 sidor).
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Språk och kön
Edlund Ann-Catrine, Erson Eva, Milles Karin
Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 256 s. :
ISBN: 9789172274525 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Kap. 6. I skolmiljön, s. 98-117. Kap. 9. Dialekt, kön,
identitet, s. 163-178. S. 180-184 (avsnitt om språkvåld).
Hyltenstam Kenneth
Engelskan, skolans språkundervisning och svensk språkpolitik
Ingår i:
Engelskan i Sverige
Stockholm : Norstedts ordbok : 2004 : 174 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 89.) s. 36-110
(74 sidor)
Josephson Olle
Engelskan i 2000-talets Sverige
Ingår i:
Engelskan i Sverige
Stockholm : Norstedts ordbok : 2004 : 174 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 89.) s. 7-24
(17 sidor)
Engelska som koncernspråk, svenska som fikaspråk, arabiska som
modersmål
Josephson Olle, Jämtelid Kristina
Ingår i:
Engelskan i Sverige
Stockholm : Norstedts ordbok : 2004 : 174 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 89.) s. 134156 (22 sidor)
Catrin Norrby & Gisela Håkansson:
Introduktion till sociolingvistik (Norrby & Håkansson, 2015)
Läsanvisning: kap. 1–6, 8.
https://umu-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primoexplore/fulldisplay?docid=UMUB_ALMA21165139680004996&context=L&v
id=UmUB&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20
Search%20Engine&isFrbr=true&tab=default_tab_umub&query=any,contai
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ns,introduktion%20till%20sociolingvistik&sortby=date&facet=frbrgroupid,i
nclude,1104360645&offset=0

Språklagen
SFS 2009:600 : 2009 :
Obligatorisk
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-2009-600
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
SFS 2009:724 : 2009 :
Obligatorisk
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009724
Språkriktighetsboken
1. uppl. : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2005 : [2], 413 s. :
ISBN: 91-7227-381-X (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Utarbetad av Svenska språknämnden. (Skrifter utgivna av
Svenska språknämnden 93.) s. 5-38, Förord och inledning (33 sidor)
Olle Josephson: Språkpolitik (2018)
https://umu-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primoexplore/fulldisplay?docid=UMUB_ALMA21150524870004996&context=L&v
id=UmUB&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20
Search%20Engine&tab=default_tab_umub&query=any,contains,språkpolit
ik%20josephson&offset=0
Läsanvisning: kap. 1, 6, 11.
Thavenius Jan
Svenskämnets historia
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 165 s. :
ISBN: 91-44-00955-0 ;
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Kap. 1-4, s. 11-118 och kap. 6-7, s. 137-160.
Sveriges nationalatlas. [Kartografiskt material] : Språken i Sverige
Dahl Östen, Edlund Lars-Erik, Wastenson Leif, Elg Margareta
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1. utg. : Stockholm : Norstedt : [2010] : 176 s. :
SNA webbatlas
ISBN: 978-91-87760-57-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läses enligt anvisning.
Kan hämtas i elektroniskt format:
https://vitterhetsakad.bokorder.se/sv-se/article/1687/spraken-i-sverige

Modul 2. Språkbeskrivning (10 hp)
Ask Sofia
Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
ISBN: 978-91-44-05936-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: S. 9-35 och 55-62.
Bolander Maria
Funktionell svensk grammatik
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 236 s. :
ISBN: 91-47-05232-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Nycklar till grammatik / Gunlög Josefsson, Katarina Lundin.
Josefsson, Gunlög, 1957- (författare)
Lundin, Katarina, 1973- (författare)
ISBN 9789144117591
Upplaga 1
Publicerad: 2018
Tillverkad: 2018
Copyright: Lund : Studentlitteratur, [2018]
Svenska 158 sidor

Språkriktighetsboken
2. uppl. : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2011, cop. 2005 : 413 s.
:
ISBN: 978-91-1-304370-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

Kommenterad [SH11]: Tillägg
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Därutöver kan det tillkomma ett urval artiklar (max 50 sidor) som väljs av
läraren.

Modul 3. Litteraturanalysens grunder (7,5 hp)
Barnlitteraturanalyser
Andersson Maria, Druker Elina
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 213 s. :
ISBN: 978-91-44-04028-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (Läses enligt lärarens anvisningar)
Från fabler till manga : litteraturhistoriska och didaktiska
perspektiv på barn- och ungdomslitteratur
Boglind Ann, Nordenstam Anna
1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2010 : 422 s. :
ISBN: 978-91-40-65204-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Att arbeta med skönlitteratur i skolan : praktik och teori
Brodow Bengt, Rininsland Kristina
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 267 s. :
ISBN: 91-44-03812-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Böcker inom oss : om boksamtal
Chambers Aidan, Kuick Katarina
Stockholm : Norstedt : 1994 : 170, [1] s. :
ISBN: 91-1-947271-4 ; 185:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Eller senare upplaga.
Edström Vivi
Barnbokens form : en studie i konsten att berätta
2. tr. : Göteborg : Gothia : 1982 : 247, [1]s. :
ISBN: 91-7728-006-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (Läses enligt lärarens anvisningar)
Elleström Lars
Lyrikanalys : en introduktion
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Lund : Studentlitteratur : 1999 : 179 s. :
ISBN: 91-44-00805-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Epikanalys : en introduktion
Holmberg Claes-Göran, Ohlsson Anders
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 148 s. :
ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Skriv om och om igen
Karlsson Ylva, Kuick Katarina, Lundberg Sara
Huddinge : X publ. : 2009 : 144 s. :
ISBN: 978-91-85763-06-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Kåreland Lena
Modig och stark - eller ligga lågt : skönlitteratur och genus i skola
och förskola
Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 487 s., [8] pl.-s. :
ISBN: 91-27-11023-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (Läses enligt lärarens anvisningar)
Molloy Gunilla
När pojkar läser och skriver
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 168 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/3283801/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-04025-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Molloy Gunilla
Reflekterande läsning och skrivning
2., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 358 s., [4] pl.-s. :
ISBN: 978-91-44-03831-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Litteraturens historia i Sverige
Olsson Bernt, Algulin Ingemar
5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg

Bilaga p 84

ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Litteraturens historia i världen
Olsson Bernt, Algulin Ingemar
4., [utök.]uppl. : Stockholm : Norstedt : 1995 : 666 s. :
ISBN: 91-1-943622-X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Persson Magnus
Varför läsa litteratur? : om litteraturundervisningen efter den
kulturella vändningen
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 300 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-44-04844-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: s. 6-12.
Rosenblatt Louise M.
Literature as exploration
5. ed. : New York : Modern Language Association of America : 1995 : xx,
321 s. :
ISBN: 978-0-87352-568-8 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Kap. 1-2.
Rosenqvist Claes
Vägar in i dramatexten
Stencil :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålles av läraren
Willman Dan-Ove
Lyrikanalysens grunder
Stencil :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålles av läraren
Bruns Cristina Vischer
Why literature? : the value of literary reading and what it means
for teaching
New York : Continuum : 2011 : xiv, 159 s. :
ISBN: 1-4411-2465-9 ¹14.99
Obligatorisk

Bilaga p 84

Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: s. 1-10.

Skönlitteratur
Ett pensum valt bland följande titlar:
Den otroliga och sorgliga historien om den troskyldiga Eréndira
och hennes hjärtlösa farmor : sju berättelser
García Márquez Gabriel, Johansson Kjell A., Johansson Sonia
[Ny utg.] : Stockholm : Wahlström & Widstrand : 1982 : 103, [1] s. :
ISBN: 91-46-14218-5 (inb.) ; 61:50
Se bibliotekets söktjänst
DEN POETISKA EDDAN
Aisopos : 2010 :
ISBN: 91-85807-68-0
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Urval ur Den poetiska eddan, Gudrunarkvida
Odysséen
Homeros , Björkeson Ingvar
3., rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 411 s. :
ISBN: 978-91-27-08833-7 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst
Jansson Tove
Sent i november.
5. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1987 : 160, [1]s. : ill. :
ISBN: 91-20-07549-9
Se bibliotekets söktjänst
Häxan och lejonet
Lewis C. S., Baynes Pauline, Hammar Birgitta
[Ny utg.] : Stockholm : Bonnier Carlsen : 2006 : 168, [3] s. :
ISBN: 91-638-5083-4 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst
Mio, min Mio
Lindgren Astrid, Wikland Ilon
11. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 178, [2] s. :
ISBN: 91-29-65770-9 (inb.) : 155:00
Se bibliotekets söktjänst
Nilsson Johanna
Hon går genom tavlan, ut ur bilden
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[Ny utg.] : Stockholm : Pocketförlaget : 2011 : 295 s. :
ISBN: 978-91-86675-43-1
Se bibliotekets söktjänst
Nilsson Per
Hjärtans fröjd
5. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2007 : 148, [1] s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-29-66770-7
Se bibliotekets söktjänst
Adjö, herr Muffin
Nilsson Ulf, Tidholm Anna-Clara
[Ny utg.] : Stockholm : Bonnier Carlsen : 2009 : [46] s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-638-6468-1 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst
Romeo och Juliet : En midsommarnattsdröm
Shakespeare William, Shakespeare William, Eriksson Göran O.
Höganäs : Bra klassiker : 1986 : 281 s. :
ISBN: 91-7752-119-6 (inb.) ; 80:00
Se bibliotekets söktjänst
Resan till Ugri-La-Brek
Tidholm Thomas, Tidholm Anna-Clara
[Ny utg.] : Stockholm : Litteraturfrämjandet : 1990 : [36] s. :
ISBN: 91-7448-554-7 (inb.) ; 18:00
Se bibliotekets söktjänst
Barnens versbok : en antologi
Widerberg Siv, Widerberg Gertrud, Forslind Ann
13. tr. : Stockholm : En bok för alla : 2003 : 261 s. :
ISBN: 91-7221-317-5 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst
Tusen och en natt, bröderna Grimm, H.C Andersen
.:
Läsanvisning: Två sagor ur Tusen och en natt, tre sagor utg. av bröderna
Grimm, tre sagor av H.C Andersen
Älskade
Morrison Toni, Hallén Kerstin
[Ny utg.] : Stockholm : Forum : 1999 : 304 s. :
ISBN: 91-37-11454-9 (inb.) ; 139:00
Se bibliotekets söktjänst
Litteratur kan tillkomma enligt lärarens anvisning.
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Modul 4. Lyrikens historia och litteraturens medialitet (7,5
hp)
Elleström Lars
Lyrikanalys : en introduktion
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 179 s. :
ISBN: 91-44-00805-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Genreteori
Haettner Aurelius Eva, Götselius Thomas
Lund : Studentlitteratur : 1997 : 303 s. :
ISBN: 91-44-00107-X ; 370:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: inledning samt s. 254-273
Epikanalys : en introduktion
Holmberg Claes-Göran, Ohlsson Anders
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 148 s. :
ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Kåreland Lena
Modernismen i barnkammaren : barnlitteraturens 40-tal
Stockholm : Rabén & Sjögren : 1999 : 400 s. :
ISBN: 91-29-64601-4 (inb.) ; 375:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Fritidens fiktionsanvändning i ett skolperspektiv
Stockholm: Skolverket: 2016
https://larportalen.skolverket.se
Litteraturens historia i Sverige
Olsson Bernt, Algulin Ingemar
5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
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Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar
Litteraturens historia i världen
Olsson Bernt, Algulin Ingemar
4., [utök.]uppl. : Stockholm : Norstedt : 1995 : 666 s. :
ISBN: 91-1-943622-X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar
Ong Walter J.
Muntlig och skriftlig kultur: Teknologiseringen av ordet
Gråbo: Anthropos: 2015
ISBN: 9789185722327
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisning

Wolf Lars
Till dig en blå tussilago : att läsa och skriva lyrik i skolan
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 185 s. :
ISBN: 9789144034294
Obligatorisk

Öhman Anders
Populärlitteratur : de populära genrernas estetik och historia
Lund : Studentlitteratur : 2002 : 196 s. :
ISBN: 91-44-01589-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (Läses enligt lärarens anvisningar)

Skönlitteratur
Bibeln
Obligatorisk
Läsanvisning: Urval
Odysséen
Homeros , Björkeson Ingvar
3., rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 411 s. :
ISBN: 978-91-27-08833-7 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
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Läses enligt lärarens anvisningar.
Kadefors Sara
Sandor slash Ida
Stockholm : Bonnier Carlsen : 2001 : 281, [1] s. :
ISBN: 91-638-2280-6 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Varsel
King Stephen, Ericsson Bo G. A.
[Ny utg.] : Malmö : Bra böcker : 2010 : 590 s. :
ISBN: 978-91-7002-814-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Loe Erlend
Naiv. super.
Oslo : J.W. Cappelens forl. : 1996 : 209 s. :
ISBN: 82-02-16698-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Svensk poesi
Möller, Daniel, Schiöler, Niklas
Stockholm: Bonnier: 2016
ISBN 9789100151522
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisning

Litteratur kan tillkomma enligt lärarens anvisning.

Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6NO045

Kurs - 6NO045
Bilaga till ”Hanteringsordning för kursplaner och kurstillfällen vid institutioner med
utbildningsuppdrag inom Lärarhögskolans program eller fristående kursutbud”
Denna mall ska bifogas kursplan vid inrättande av ny kurs och vid revidering av kurs
Under rubriken ”Motiv” punkt 1-5:
1) Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras.
2) Ange om kursen ersätter annan kurs.
3) Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras.
4) Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i utbildningen.
5) Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de förväntade studieresultaten (FSR) som finns upprättade.
6) Vid ny kurs: Ange förslag på klassificering till utbildningsområde. Om kursen har ett FSR och innehållsmässigt
motsvarar redan befintlig alternativt tidigare kursplan, vill vi att ni hänvisar till motsvarande kurskod och slutligen en
motivering till ert förslag. Se UmU ”Handläggningsordning för kursklassificering” Dnr: FS 1.1-2106-17.

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

Motiv

6NO045 Utomhuspedagogik, hållbar utveckling
och naturvetenskap i förskola, fritidshem
och grundskola, 7.5 hp

Ny kursplan (tidigare 6NO042) en mera tydlig och uppdaterad
kursplan, där hållbar utveckling blivit en del av kursen.

Förslag på
Hänvisning till motsvarande
klassificering till
kursplan/kurskod
utbildningsområde

Motivering till förslag på klassificering

Fr o m
termin

N/R

VT20

N

Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6NO045

Kommentarer från LH/Kansli 191119
Hej
Ändrad till:
- inget huvudområde,
- ”aktivt” i examinationer (radering)
- ”forskningsrapport” ersatt med ”vetenskaplig rapport”.

Kursen ges på avancerad nivå.
Med vänlig hälsning,
Helena Westman
Institutionsadministratör
Naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Umeå universitet
901 87 Umeå
090-786 79 14
helena.westman@umu.se

Kurs - 6NO045 Kommentarer från LH/Kansli 191108
Toppen och tack, för den gedigna genomgången.
mvh
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Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6NO045

Helena Näs

Från: Martin Paju <martin.paju@umu.se>
Datum: fredag 8 november 2019 14:06
Till: Helena Näs <helena.nas@umu.se>
Kopia: Anna-Karin Lidström Persson <anna-karin.lidstrom-persson@umu.se>
Ämne: VB: fråga/ Kurskod 6NO045
Hej Helena, försöker reda ut regelverken och kommande förändringar nedan. Till min hjälp har jag min mentor Anna-Karin
Lidström Persson.
Kursen 6NO045 kan ges på avancerad nivå men för att den ska vara knuten till huvudområdet Pedagogisk yrkesverksamhet så
måste kursen kunna ingå i en magisterexamen, Se tabell via denna länk:
https://www.umu.se/globalassets/centralwebb/studentwebben/dokument/mina-studier/huvudomraden-for-generella-ochkonstnarliga-examina-vid-umeauniversitet.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3D%3D&_t_q=samiska%2Csamiska&_t_tags=language%3Asv%2Csit
eid%3A169b0c94-14e7-440d-86fd1a584eecfdc6&_t_ip=66.249.66.49&_t_hit.id=EPiUmU_Models_Media_PdfMedia/_9b73c4a2-5ccf-421a-93093cb4f06cf1f2&_t_hit.pos=758
Med detta regelverk som utgångspunkt följer att för tillträde till magister och masterkurser krävs 180 hp i avslutad examen.
https://antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/magister-och-master/for-dig-som-har-kandidatexam-fransverige/behorighetskrav/
Kurser i grundlärarprogrammet kan ligga på avancerad nivå men är i regel inte knutna till ett huvudområde och kan då inte ingå
i en magister eller masterexamen som mål, inte heller en kandidat. Kurserna i våra program leder till yrkesexamina enligt bilaga
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Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6NO045

2 och avläggs på grundnivå eller avancerad nivå – men de leder inte till de generella examina; kandidat, magister eller
masterexamen.
För tillträde till forskarutbildning krävs en examen på avancerad nivå dvs en examen på minst 240 hp varav minst 60 hp på
avancerad nivå i vilka det ska ingå ett examensarbete på 15 hp på avancerad nivå.
https://www.studera.nu/livet-som-student/sa-funkar-hogskolestudier/utbildningsnivaer-och-examina/antagning-och-behorighettill-forskarstudier/
För att avlägga en examen på avancerad nivå vid Umeå universitet krävs för en Yrkesexamen:
https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva/lokal-examensordningvid-umea-universitet-enl-2007.pdf
Yrkesexamen på avancerad nivå ska innehålla kurser på avancerad nivå. Vid Umeå universitet krävs att examensarbetet samt ytterligare
kurser om minst 15 hp är på avancerad nivå för att examen ska kunna utfärdas. Utöver detta kan fler högskolepoäng på avancerad nivå
krävas för en enskild examen. Det framgår i sådana fall av den lokala examensbeskrivningen för respektive examen (se avsnitt 5).

En grundlärarexamen mot F-3 och 4-6 avläggs på avancerad nivå och med 240 hp och uppfyller kraven för att gå vidare mot
forskarutbildning.
En förskollärarexamen avläggs dock på grundnivå och med 210 hp. En förskollärarstudent som vill gå vidare mot en
forskarutbildning behöver ändå en ny examen och då på avancerad nivå (minst 240 hp) och det bästa är då en magisterexamen
inom t ex Pedagogisk yrkesverksamhet. Lärarhögskolan håller på att se över kurser som finns för att få till kurspaket om 60 hp.
I utbildningen har tidigare några kurser legat på avancerat nivå bland annat examensarbetet. Detta för att man trott att de ska
hjälpa studenterna mot forskarutbildning. Detta har varit ett olyckligt missförstånd och rättas nu till. De ska nu fortsättningsvis
skriva examensarbete, 15 hp på grundnivå. Vidare är det egentligen olyckligt att grundlärare och ämneslärare skriver
examensarbete på 30 hp på avancerad nivå vid Umeå universitet. De borde kanske först skriva ett arbete på grundnivå på 15 hp
och sedan ett arbete på avancerad nivå 15 hp som vissa lärosäten har löst det.
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Slutsats/några tänkbara lösningar:
1. Radera anknytningen till Pedagogisk yrkesverksamhet och i stället skriva Huvudområde saknas. Detta för att den annars

skulle kräva 180 hp som behörighetskrav.
2. Behåll anknytningen till Pedagogisk yrkesverksamhet och höj kursens behörighetskrav till 180 hp och avslutad examen

och då gärna en lärar- eller förskollärarexamen, möjligtvis även äldre Fritidspedagogexamen. Då ska kursen
fortsättningsvis kunna ingå i ett magisterpaket upp till 60 hp i Pedagogisk yrkesverksamhet.
3. Lägg kursen på grundnivå, vilket överensstämmer bättre med de behörighetskrav ni har ställt.
Trevlig helg
Martin

Från: Helena Näs <helena.nas@umu.se>
Datum: fredag 8 november 2019 11:50
Till: "kursplaner.lh@umu.se" <kursplaner.lh@umu.se>
Kopia: Helena Westman <helena.westman@umu.se>
Ämne: fråga
Hej Martin!
Jag har en fråga angående utomhuspedagogikkursplanen. När vi skrev den här kursplanen så hade jag proffshjälp i form av Carl Larsson på
planeringsenheten men det var för ett par år sen. Han hävdade då att det gick att ha avancerad nivå med de poäng som vi hade/har angivit i
kursplanen. Är det nya regler som du hänvisar till eller ska den avancerade nivån inte knytas till pedagogisk yrkesverksamhet? Hur kan
grundlärarna ha avancerade kurser i sina program annars?
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Jag har inga problem att ändra till vetenskaplig rapport, men rapporten innefattar forskningslitteratur i bakgrunden, datainsamling, analys
av data och diskussion. Kursen är en bra kurs för t ex förskollärare som behöver samla på sig avancerad nivå kurser för att kunna söka en
doktorandutbildning.
Mvh
Helena

Hej,
Följande områden ska ses över/revideras:
1. Nivå
Denna kurs klassas som Avancerad nivå. Ni har knutit till huvudområde Pedagogisk yrkesverksamhet. För detta huvudområde kan en
magister el master utfärdas. Se tabell via denna länk:

https://www.umu.se/globalassets/centralwebb/studentwebben/dokument/mina-studier/huvudomraden-for-generella-ochkonstnarliga-examina-vid-umeauniversitet.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3D%3D&_t_q=samiska%2Csamiska&_t_tags=language%3Asv%2Csit
eid%3A169b0c94-14e7-440d-86fd1a584eecfdc6&_t_ip=66.249.66.49&_t_hit.id=EPiUmU_Models_Media_PdfMedia/_9b73c4a2-5ccf-421a-93093cb4f06cf1f2&_t_hit.pos=758
Observera att för en utbildning på magister o masternivå krävs en examen på grundnivå med minst 180 hp. Se länk nedan. Detta
överensstämmer inte med angivna behörighetskrav i föreslagen kursplan.

https://antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/magister-och-master/for-dig-som-har-kandidatexam-fransverige/behorighetskrav/
Förslag till åtgärd: Välj ngt av dessa alternativ
1. Lägg kursen på Grundnivå
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Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6NO045

2. Höj förkunskapskraven så att en lärarexamen alt förskollärarexamen krävs för tillträde till kursen

2. Ang MÅL:
Färdighet och förmåga
visa förmåga att hantera komplexa naturvetenskapliga och hållbara frågeställningar och företeelser utanför klassrummet,

Vi bedömer detta mål högt ställt i relation till övriga mål. Är detta ett medvetet val i kurskonstruktionen?
3. Examination
- Benämningen Aktiv delta ska inte användas eftersom det gör det omöjligt att examinera individens insatser.
- Kravet på individuell skriftlig forskningsrapport ska ses över i relation punkt 1 Nivå. Se ovan. Dvs. att producera en
Forskningsrapport är ett högt ställt krav även på nivå: avancerad. Över att kalla detta för Vetenskaplig rapport.

Examination
Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter.
Kursen examineras genom följande prov:
praktisk examination av olika organismer i olika miljöer och årstider,
aktivt delta i exkursioner,
aktivt delta i planering av elevmöten,
aktivt deltagande i litteraturseminarier i anslutning med kursträffar, samt
individuell skriftlig forskningsrapport där utomhuspedagogiska teorier bearbetas och dokumenteras utifrån ett genomfört undervisningstillfälle
i barn-/elevgrupp.

Hälsningar
Martin

2019-11-08
Bilaga p 84
Sid 8 (9)

Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6NO045

Från: Helena Westman <helena.westman@umu.se>
Skickat: den 7 november 2019 16:07
Till: kursplaner.lh@umu.se
Ämne: FW: En ny kursplan att granska, brådskande!
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Bilaga p 84
Kursplan
Arbetskopia

Uttagen: 2019-11-19

Utomhuspedagogik, hållbar utveckling och naturvetenskap i
förskola, fritidshem och grundskola
Outdoor Education, sustainable development and natural Sciences in Preschool and
Compulsary school
7.5 hp
Kurskod: 6NO045
Kursplan giltig från: 2020, vecka 4
Ansvarig enhet: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
SCB-ämnesrubrik: Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå
som förkunskapskrav (A1N)
Betygsskala: Tregradig skala
Utbildningsform: Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Studienivå (sökandewebben): Avancerad nivå

Behörighet
Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier, samt avklarade högskolestudier om 90 högskolepoäng varav
minst 30 högskolepoäng inom utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning eller allmänt
utbildningsområde inom lärar- eller förskollärarutbildning.

Mål
För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
Upptäcka och identifiera olika organismer och deras livsmiljöer,
redogöra för hur ekologiska faktorer påverkar levande organismer och miljön under olika årstider,
redogöra för de globala målen och hur de kan undervisas utanför klassrummet,
förklara samband mellan livsstil och hälsa samt visa förståelse för hur vi påverkar miljön genom vårt handlande,
Färdighet och förmåga
visa förmåga att hantera komplexa naturvetenskapliga och hållbara frågeställningar och företeelser utanför
klassrummet,
konkretisera och praktisera naturvetenskapliga begrepp och hållbarhetsfrågor i en utomhusmiljö tillsammans med
barn/elever,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
visa förmåga att, utifrån elev-/barnmöten, självständigt kunna integrera och analysera frågeställningar från
praktiken i utomhusmiljön och koppla till vetenskaplig litteratur i en forskningsrapport.

Innehåll

Bilaga p 84

Kursen ger en fördjupad insikt i utomhuspedagogik, ur ett teoretiskt och historiskt perspektiv. Kursen innehåller
tvärvetenskapliga studier av natur, kulturlandskap och människan i ett hållbarhetsperspektiv. Vidare tar de olika
områdenas studier utgångspunkt i företeelser i utomhusmiljön. Inom det naturvetenskapliga området sker en fördjupning
av hur olika organismer såsom fåglar och växter är beroende av miljön utifrån ekologiska begrepp och modeller. Genom
aktivt friluftsliv bearbetas ledarskapsområdet, gruppdynamik, livsstil och hälsa både praktiskt och utifrån vetenskaplig
litteratur. I didaktiska övningar, exkursioner och utomhusövernattningar får naturen även inspirera till
undervisning/aktiviteter inom de olika ämnesområdena i förskolan/skolan. Kursens innehåll fördjupar därmed frågor om
vad undervisning är och hur och varför lärande sker. Vetenskapliga forskningsfrågor inom det utomhuspedagogiska
området bearbetas och dokumenteras i en vetenskaplig rapport.

Undervisning
Kursen innehåller fältdelar: dels i vintermiljö med fokus på vinterlandskapets möjligheter för lärande och inspiration, dels i
skogs- och havsnära miljö. Under fältdelarna vävs naturvetenskap, hållbarhetsfrågor, friluftsliv, kulturhistoria samt lärande
samman till en fungerande helhet.
Under kursen behandlas naturvetenskap, hållbar utveckling, didaktiska frågor och utomhuspedagogik i projektarbetsform.
Arbetena utgår ifrån observationer som studenten/gruppen gör i utomhusmiljön. Dessa analyseras, bearbetas
vetenskapligt ur såväl ett ämnesperspektiv, ett perspektiv för hållbar utveckling samt ur ett didaktiskt perspektiv, och
redovisas muntligt och skriftligt. Under arbetets gång ges föreläsningar, laborationer, exkursioner och litteraturseminarier
till stöd för projekten. I kursen förväntas deltagarna genomföra planerade undervisningstillfällen i barngrupp beroende på
inriktning.

Examination
Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter.
Kursen examineras genom följande prov:
praktisk examination av olika organismer i olika miljöer och årstider,
delta i exkursioner,
delta i planering av elevmöten,
deltagande i litteraturseminarier i anslutning med kursträffar, samt
individuell skriftlig vetenskaplig rapport där utomhuspedagogiska teorier bearbetas och dokumenteras utifrån ett
genomfört undervisningstillfälle i barn-/elevgrupp.
I rapporten kopplas undervisningstillfällets innehåll, den egna utvecklingen och frågeställningar utifrån den aktuella
kurslitteraturen samman. Den individuella skriftliga inlämningsuppgiften bedöms med något av resultaten väl godkänt
(VG), godkänt (G) eller underkänt (U). Vid kursens övriga prov ges endast något av resultaten godkänt (G) eller
underkänt (U).
Slutbetyg på kursen beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda. För betyget väl godkänt (VG) krävs utöver
att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G), även att den individuella skriftliga inlämningsuppgiften
bedöms med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget
underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov.
Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå
universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet
erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni
månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds
ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.
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I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift.
Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.
Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska
kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan
meddelas studenten.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan
examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten
vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

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

Övriga föreskrifter
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i
yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 68 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-501-15).
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer
information kontakta Studentcentrum/Examina.

Kurslitteratur
Litteraturlista (Ej klarmarkerad)
Kurslitteratur
Aktuella läroplaner
Skolverket,
URL: https://www.skolverket.se/sok/laroplaner?q=L%C3%A4roplaner

Obligatorisk
Brügge, Britta; Glantz, Matz; Sandell, Klas
Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och
livskvalitet
4., [uppdaterade, rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Liber, 2011 - 283 s.
ISBN:978-91-47-10003-3 LIBRIS-ID:12281703
Obligatorisk
Jordet, Arne N.
Klasserommet utenfor : tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom
1. udg., 1. oppl. : [Oslo] : Capplen akademisk, 2010 - 395 s.
ISBN:9788202286293 LIBRIS-ID:12533783

Obligatorisk
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Läroplan för förskolan : Lpfö 98.
Stockholm : Utbildningsdepartementet, 1998 - 16 s.
ISBN:91-38-31412-6
URL: http://www.skolverket.se/skolfs?id=572

Obligatorisk
Palmberg, Irmeli
Vinter och vår i uteundervisningen
Palmberg, Sophia
Vasa : Åbo Akademi, 2002 - 84, [22] s.
ISBN:952-12-0992-5 LIBRIS-ID:9941919
Obligatorisk
Utomhuspedagogik som kunskapskälla : närmiljö blir lärmiljö
Dahlgren, Lars Owe
Lund : Studentlitteratur, 2007 - 205 s.
ISBN:978-91-44-04559-7 LIBRIS-ID:10352199
Obligatorisk
Valfri flora
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik,
Obligatorisk
Valfri fågelbok
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik,

Obligatorisk
Övrigt: Artiklar från vetenskapliga tidskrifter
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik,

Finns tillgängliga som .pdf på lärplattformen Cambro
Obligatorisk

Referenslitteratur
Att lära in ute för hållbar utveckling

Behrenfeldt, Lisa; Brömster, Elisabet; Eadie, Gordon; Fredman, Annette; Grantz, Helene; Gustafsson,
Josefine; Jansson, Birgitta; Lindblad, Stina; Lundberg, Lotta; Manni, Annika; Tedenljung, Ann-Sofie;
Wohlin, Ammi
Outdoor Teaching Förlag, 2015 - 335 s.
ISBN:9789197960083 LIBRIS-ID:17857901
Lättman-Masch, Robert
Leka och lära naturvetenskap och teknik ute : förskola och förskoleklass
Vimmerby : Outdoor Teaching, 2014 - 352 s.
ISBN:9789197960069 LIBRIS-ID:16621275
Molander, Kajsa
Att lära in matematik ute : 2

1. uppl. : Vimmerby : Outdoor teaching, 2012 - 256 s.
ISBN:978-91-979600-3-8 LIBRIS-ID:13550648

Molander, Kajsa
Leka och lära matematik ute
Falun : Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond, [2008?] - 88 s.
ISBN:9789163306228 LIBRIS-ID:10699590
Nilsson, Lars-Erik; Nilsson, Bo; Stensson, Lennart
För det vilda. Vatten, land. Aktiverande övningar om djur.
Umeå : UnivEx, Umeå universitet, 2000 - 198 sid
Sandell, K; Öhman, J
Educational potentials of encounters with nature: reflections from a Swedish outdoor
perspective
Environmental Education Research 16 (1): 2010,
Läsanvisning: s:113-132. doi: 10.1080/13504620903504065
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Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6MN036

Kurs: 6MN036
Bilaga till ”Hanteringsordning för kursplaner och kurstillfällen vid institutioner med
utbildningsuppdrag inom Lärarhögskolans program eller fristående kursutbud”
Denna blankett ska bifogas kursplan vid inrättande av ny kurs och vid revidering av kurs
Under rubriken ”Motiv” punkt 1-5:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

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

Ange fr o m vilken termin kursen/revideringen ska gälla och /eller fr o m vilken kull inom program.
Ange N för ny kurs eller R vid revidering i sista kolumnen. Med revidering avser vi smärre revideringar som inte kräver ny
kurskod, se universitetets centrala regler ”Regler för utformning av kursplaner på grund- och avancerad nivå”.
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Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6MN036
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Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6MN036

Kurskod

Kursbenämning
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Motiv

6MN036 Examensarbete för ämneslärarexamen Matematik

Övertagen kurs från matematik, är en kurs som ska vara lika som
de andra examensarbeteskurserna för ämneslärare.

Förslag på
Hänvisning till motsvarande
klassificering till
kursplan/kurskod
utbildningsområde

Motivering till förslag på klassificering

NA

Fr o m
termin

N/R

V18

N

Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6MN036

Från: Helena Westman <helena.westman@umu.se>
Skickat: den 27 november 2019 14:58
Till: kursplaner.lh@umu.se
Ämne: Re: 6MN036/ SV: En riktigt brådskande kursplan som fallit mellan stolarna
Hej
Om vi hade radat upp kurserna som ingår i UK och VFU så hade jag självklart lagt till eller motsvarande, men genom att vi inte räknat upp
de nio kurserna som är behörighetskravet så har vi inte lagt till eller motsvarande. Vad jag förstår så läser studenter inom
ämneslärarprogrammet på andra orter de kurser som ingår i vårat behörighetskrav.
Har just tagit bort behörighetskraven för de ämneslärare som nu ska börja med sitt examensarbete, vi kollar att de har kurserna och inte
vid vilket universitet de läst.
Finns det inte möjlighet att du släpper igenom denna, fakulteten har godkänt formuleringen på de andra kurserna. Vi kan även starta en
revidering efter jag gjort ett ej sökbart tillfälle i Selma för den VAL student som ska läsa kursen.
Med vänlig hälsning,
Helena Westman
Institutionsadministratör
Naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Umeå universitet
901 87 Umeå
090-786 79 14
helena.westman@umu.se

Från: "kursplaner.lh@umu.se" <kursplaner.lh@umu.se>
Datum: onsdag 27 november 2019 13:00
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Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6MN036

Till: Helena Westman <helena.westman@umu.se>
Ämne: 6MN036/ SV: En riktigt brådskande kursplan som fallit mellan stolarna
Hej, ändra i kursplanerna för biologi, fysik och kemi. Syftet med formuleringen ”eller motsvarande” är att personer som inte uppfyller de
formella kraven /kurser vid UmU men kan med studieresultat via andra lärosäten vara kvalificerade att söka/genomföra kursen.
Hämtat från REGLER FÖR KURSPLANER OCH KURSLITTERATURLISTOR PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ s. 12:
”Formulera behörigheterna så att de inte utgår bara från utbildningsutbudet vid Umeå universitet. Undvik till exempel att skriva ut kurskoder i
behörighetskravet. Exempel: Pedagogik som vetenskap, 7,5 hp, eller motsvarande. Historia B, 30 hp med godkänt resultat på minst 22,5 hp eller
motsvarande.” se https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva/fs-1.1-2311-18-regel.pdf

Jag kollade upp hur hårt bindande detta är och det är bindande. I annat fall kan sökande student som får avslag föra upp ett
överklagande.
/Martin
Från: Helena Westman <helena.westman@umu.se>
Skickat: den 22 november 2019 13:04
Till: kursplaner.lh@umu.se
Ämne: Re: En riktigt brådskande kursplan som fallit mellan stolarna
Hej

Genom att de ska vara lika med kursplanerna för biologi, fysik och kemi, där det inte står något sådant i behörigheterna så vet jag inte om
vi ska lägga till det.
Med vänlig hälsning,
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Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6MN036

Helena Westman
Institutionsadministratör
Naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Umeå universitet
901 87 Umeå
090-786 79 14
helena.westman@umu.se

Från: "kursplaner.lh@umu.se" <kursplaner.lh@umu.se>
Datum: fredag 22 november 2019 12:57
Till: Helena Westman <helena.westman@umu.se>
Ämne: VB: En riktigt brådskande kursplan som fallit mellan stolarna

Hej det ser bra ut men vi önskar att ni till behörighetskraven lägger till; ”…. eller motsvarande” på lämpligt sätt. Efter denna redigering är
det klart att fastställa kursplanen i fakultetsnämnden.

Tacksam om du skickar mig den nya versionen.

/Martin
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Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6MN036

Från: Helena Westman <helena.westman@umu.se>
Skickat: den 19 november 2019 14:38
Till: kursplaner.lh@umu.se
Ämne: En riktigt brådskande kursplan som fallit mellan stolarna
Hej
Detta är en kursplan för 6MN036 Examensarbete för ämneslärarexamen - Matematik, 30.0 hp, som vi tog över från matematik,
kursplanen ska helt överensstämma (utom att det ska matematik istället för ex. naturkunskap), vilket den gör, mot de andra
Examensarbete för ämneslärarexamen.
Upptäckte att den inte faststälts då en VAL student ska gå den och man måste ha en fastställd kursplan för att arbeta med den i Selma.
Så hoppas den går snabbt igenom hos er så fakulteten kan fastställa den så snart som möjligt. Ni får ingen bilaga om vilka ändringar som
är gjorda denna gång.
Med vänlig hälsning,
Helena Westman
Institutionsadministratör
Naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Umeå universitet
901 87 Umeå
090-786 79 14
helena.westman@umu.se
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Kursplan
Arbetskopia

Uttagen: 2019-11-19

Examensarbete för ämneslärarexamen - Matematik
Degree project in Mathematics: Degree of Master of Science in Upper Secondary Education
30.0 hp
Kurskod: 6MN036
Kursplan giltig från: 2018, vecka 26
Ansvarig enhet: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
SCB-ämnesrubrik: Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Ingen successiv fördjupning
Betygsskala: Tregradig skala
Utbildningsform: Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Studienivå (sökandewebben): Avancerad nivå

Behörighet
För tillträde till kursen krävs att samtliga kurser inom UK I och UK II samt de verksamhetsförlagda kurserna VFU I och
VFU II är godkända. Utöver detta krävs för Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet minst 150 hp i de två
undervisningsämnen som skall ingå i examen varav minst 75 hp i matematik. För Ämneslärare med inriktning mot åk 7-9
krävs minst 120 hp i de tre undervisningsämnen som skall ingå i examen varav minst 60 hp i matematik.

Mål
För godkänd kurs ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
uppvisa för forskningsuppgiften nöjaktiga kunskaper i ämnet och grundläggande förståelse av för studien relevanta
begrepp
uppvisa relevant och aktuell kunskap om forskningsområdet genom användning av primär- och sekundärkällor
uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap

Färdighet och förmåga
självständigt formulera ett syfte och undersökningsbara frågeställningar med relevans för läraryrket
välja, motivera, tillämpa och tydligt redovisa relevant vetenskaplig metod i förhållande till forskningsproblemet
bearbeta, tolka och analysera insamlade data i enlighet med vetenskapliga principer samt redogöra för detta
dra slutsatser grundade i egna resultat, tidigare forskning och teorier samt diskutera resultaten i förhållande till
yrkesverksamheten
strukturera en sammanhängande presentation med väl underbyggda argument
använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk med en vetenskaplig stil
utforma textens layout, inklusive referenser, tabeller och figurer, i enlighet med anvisningar
kritiskt och konstruktivt granska vetenskapliga uppsatser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
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diskutera och kritiskt värdera teorier, egna metod- och materialval, egna och andras lösningar och resultat
diskutera det egna arbetets slutsatser och deras implikationer för framtida forskning
motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska perspektiv
diskutera generaliserbarhet och begränsningar i den egna vetenskapliga studien
där det är tillämpligt, diskutera forskares ansvar liksom möjliga konsekvenser av forskning, däribland den egna

Innehåll
Kursen innebär ett systematiskt studium av undervisning och lärande i ämnet matematik. Detta omfattar planering och
genomförande av en vetenskaplig studie samt dokumentation och redovisning av denna såväl muntligt vid seminarier som
skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats. Arbetet med den vetenskapliga uppsatsen förutsätter studier av teorier och
tidigare nationell och internationell forskning inom problemområdet. Kursen bygger på de teoretiska och
forskningsmetodologiska kunskaper och färdigheter som studenterna tillägnat sig i ämnesstudier och
utbildningsvetenskaplig kärna, och på de insikter i lärarens yrkesroll som nåtts under verksamhetsförlagd utbildning.
Kursen består av två moment.
Moment 1. Forskningsplanering, 7,5 hp.
Momentet behandlar forskningsprocessens delar med tonvikt på formulering av syfte och forskningsfrågor inom området
undervisning och lärande i ämnet matematik samt utarbetande av en litteraturöversikt med relevans för den planerade
studien. Momentet inleds med en översikt om vetenskapligt förhållningssätt och forskningsprocessen med fokus på
formulering av forskningsfrågor, metodval samt teoretisk förankring. Vidare behandlas litteratursökning inom för arbetet
relevanta områden samt källkritiska överväganden. Under momentet utarbetas en forskningsplan för den egna studien.
Moment 2. Genomförande av forskningsuppgift samt utformning av vetenskaplig uppsats, 22,5 hp
Momentet behandlar forskningsprocessens delar med tonvikt på metoder för insamling och analys av material liksom
presentation av resultat och diskussion utifrån studiens forskningsbakgrund. Vidare ingår färdigställande av en
vetenskaplig uppsats enligt forskningsområdets konventioner. I momentet ingår försvar av det egna arbetet samt
opposition på annans examensarbete.

Undervisning
Undervisningen består av seminarier samt handledning. Under första momentet genomförs ett antal seminarier som
behandlar vetenskaplig problemformulering samt sökning av nationella och internationella publikationer inom det aktuella
området. Under senare del av kursen genomförs seminarier kring vetenskaplig teori och metod, analys av olika typer av
empiriskt material samt områdets konventioner för utformning av forskningsrapporter. Handledning sker kontinuerligt
under kursens gång. Den studerande ska regelbundet rådgöra och diskutera med handledaren om arbetets fortskridande.
Under kursens gång genomförs ett antal handledningsseminarier där studenternas egna arbeten presenteras och
diskuteras. Vid ett avslutande seminarium genomför de studerande opposition på varandras arbeten.

Examination
Examinationen av moment 1 görs genom bedömning av inlämnad forskningsplan. I detta moment används endast
betygen Godkänd och Underkänd. Godkänt moment 1 är en förutsättning för att kunna examineras på kommande
moment. Examinationen av moment 2 görs vid två tillfällen. Vid det första tillfället görs en bedömning av ett utkast till
vetenskaplig uppsats. Vid det andra tillfället görs bedömning av färdigställd vetenskaplig uppsats samt försvar av det egna
examensarbete och opposition av annat examensarbete. Vid examinationen av detta moment används betygsgraderna Väl
godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänt läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes
förmåga att identifiera och visa relevant teori och forskning, problematisera forskningsmetodiska frågor samt att på ett
reflekterande och självständigt sätt analysera, värdera och diskutera de egna resultaten i relation till nationell och
internationell forskning, teorier, forskningsetiska principer och yrkesverksamhet. För Väl godkänt på momentet vägs även
en väl genomförd opposition in i betyget. Bedömningen ska enligt gällande förordning vara individuell eller utformas på ett
sådant sätt att individuell prövning kan ske. För betyget Väl godkänd på kursen krävs detta betyg på moment 2.
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Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg. Ett omprov ska erbjudas senast två
månader efter ordinarie provtillfälle. Om ordinarie prov genomförs i maj eller juni ska omprov erbjudas inom tre månader
efter ordinarie provtillfälle. Omprov ska erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har
meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom ska minst ett andra omprov (ett så kallat
uppsamlingsprov) erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall då prov eller obligatoriska
undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med
annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska
momentet.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan
examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten
vid institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under minst
två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

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

Övriga föreskrifter
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i
yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 68 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1–501-15).
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer
information kontakta Studentcentrum/Examina.

Kurslitteratur
Litteraturlista giltig från: 2019, vecka 9

Rienecker, Lotte; Stray Jörgensen, Peter; Hedelund, Lis
Att skriva en bra uppsats
3., omarb. uppl. : Lund : Liber, 2014 - 349 s.
ISBN:9789147111510 LIBRIS-ID:16371593
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Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6SD012

Kurs: 6SD012
Bilaga till ”Hanteringsordning för kursplaner och kurstillfällen vid institutioner med
utbildningsuppdrag inom Lärarhögskolans program eller fristående kursutbud”
Denna blankett ska bifogas kursplan vid inrättande av ny kurs och vid revidering av kurs
Under rubriken ”Motiv” punkt 1-5:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Beskriv varför kursen ska inrättas alternativt revideras.
Ange om kursen ersätter annan kurs.
Ange inom vilket/vilka program kursen är tänkt att genomföras.
Relatera kursen till kunskapsområden/associerade kurser tidigare eller senare i utbildningen.
Beskriv hur man säkerställer att studenterna når de förväntade studieresultaten (FSR) som finns upprättade.
Vid ny kurs: Ange förslag på klassificering till utbildningsområde. Om kursen har ett FSR och innehållsmässigt
motsvarar redan befintlig alternativt tidigare kursplan, vill vi att ni hänvisar till motsvarande kurskod och slutligen en
motivering till ert förslag. Se UmU ”Handläggningsordning för kursklassificering” Dnr: FS 1.1-2106-17.
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Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6SD012
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Ange fr o m vilken termin kursen/revideringen ska gälla och /eller fr o m vilken kull inom program.
Ange N för ny kurs eller R vid revidering i sista kolumnen. Med revidering avser vi smärre revideringar som inte kräver ny
kurskod, se universitetets centrala regler ”Regler för utformning av kursplaner på grund- och avancerad nivå”.
Kurskod Kursbenämning
6SD012

Språk-, skriv- och läsutveckling i ett
specialpedagogiskt perspektiv

Motiv

Fr o m
termin

Kursen togs fram som del av revideringen av speciallärarprogrammet.
Riktlinjerna fastställdes av styrelsen efter diskussion i
programrådet Antar att vi inte skickade in något av det skälet. / Ingela
Valfridsson, Språkstudier

Förslag på
Hänvisning till motsvarande
klassificering till
kursplan/kurskod
utbildningsområde

Motivering till förslag på klassificering

HU

Utbildningsområde Hum. Finns inga argument för att föreslå något annat.

-

N/R
N

Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6SD012

Kommentar fr LH/ Kansli:
Hänvisar till protokollet i bilaga p67 C.
Färdig för fastställande.

Från: Ingela Valfridsson <ingela.valfridsson@umu.se>
Skickat: den 26 november 2019 16:03
Till: Martin Paju <martin.paju@umu.se>
Ämne: Re: 6SD012/ Saknat utbildningsområde

blir bra

Hälsningar
Ingela
——————————————————

Ingela Valfridsson, FD
Institutionen för språkstudier
Umeå universitet
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Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6SD012

901 87 Umeå
tel: 090-786 62 39
https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/
——————————————————
När du skickar e-post till Umeå universitet innebär det att universitetet behandlar dina personuppgifter. Läs mer här: www.umu.se/gdpr

26 nov. 2019 kl. 16:01 skrev Martin Paju <martin.paju@umu.se>:

Hej, jag har gjort i ordning en bilaga. Hoppas det blir bra.

Jag tar upp kursen vid kommande FBM. Hänvisar till protokollet i bilaga p67 C.

/Martin

Från: Ingela Valfridsson <ingela.valfridsson@umu.se>
Skickat: den 26 november 2019 14:47
Till: Martin Paju <martin.paju@umu.se>
Ämne: Re: Saknat utbildningsområde
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Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6SD012

tänkte att det finns på kansliet.

Birgittta vet nog nrö det var upp i styrelsen.

Hälsningar
Ingela
——————————————————

<image001.png>
Ingela Valfridsson, FD
Institutionen för språkstudier
Umeå universitet
901 87 Umeå
tel: 090-786 62 39
https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/
——————————————————
När du skickar e-post till Umeå universitet innebär det att universitetet behandlar dina personuppgifter. Läs mer här: www.umu.se/gdpr

26 nov. 2019 kl. 14:19 skrev Martin Paju <martin.paju@umu.se>:

Ok, har du styrelseprotokollet så skicka gärna.
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Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6SD012

/Martin

Från: Ingela Valfridsson <ingela.valfridsson@umu.se>
Skickat: den 26 november 2019 11:59
Till: Martin Paju <martin.paju@umu.se>
Ämne: Re: Saknat utbildningsområde

Hej!
Den togs fram som del av revideringen av speciallärarprogrammet. Riktlinjerna fastställdes av styrelsen efter diskussion i
programrådet Antar att vi inte skickade in något av det skälet.

Skickar kursplanen här. Styrelseprotokollet måste få duga som bilaga

Hälsningar
Ingela
——————————————————
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Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6SD012

<image001.png>
Ingela Valfridsson, FD
Institutionen för språkstudier
Umeå universitet
901 87 Umeå
tel: 090-786 62 39
https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/
——————————————————
När du skickar e-post till Umeå universitet innebär det att universitetet behandlar dina personuppgifter. Läs mer här: www.umu.se/gdpr

26 nov. 2019 kl. 08:51 skrev Martin Paju <martin.paju@umu.se>:

Stort tack. Jag antar att detta är en ny kurs. Ser att den ligger på https://www.umu.se/utbildning/kursplan/6sd012/ .
Jag hittar inte Kursplan + Bilaga till Hanteringsordning vid LH (ny kursplan) här på LH. Den kanske har passerat utanför ”systemet” och
kommunicerats direkt med utbildningsledare. Kan du skicka?

/Martin
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Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6SD012

Från: Ingela Valfridsson <ingela.valfridsson@umu.se>
Skickat: den 25 november 2019 19:18
Till: Martin Paju <martin.paju@umu.se>
Ämne: SV: Saknat utbildningsområde

Hej!
Det passar med utbildningsområde Hum på den. Finns tyvärr inga argument för att föreslå något annat.

Hälsningar
Ingela
-----------------Ingela Valfridsson, FD
Inst. för språkstudier
Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Tel: 090-786 62 39 (+46 90 786 62 39)
www.sprak.umu.se

Från: Irene Sedlacek
Skickat: den 25 november 2019 17:40
Till: Martin Paju
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Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6SD012

Kopia: Ingela Valfridsson
Ämne: SV: Saknat utbildningsområde

Hej Martin!
Tack för ditt mejl som jag skickar direkt vidare till min kollega Ingela Valfridson som är specialist inom språkdidaktik.

Vänligen
Irene

Från: Martin Paju
Skickat: den 25 november 2019 17:03
Till: Irene Sedlacek <irene.sedlacek@umu.se>
Ämne: Saknat utbildningsområde

Hej Irene, jag skriver för att få uppgifter om en kurs som vid sin tillkomst inte blev tilldelad ngt ”Utbildningsområde/Klassificeringskod”.
Detta är nödvändigt för att lärarhögskolan ska kunna ersätta Språkstudier för kursen. Se https://www.aurora.umu.se/utbildning-och-forskning/stodtill-utbildning/kursklassificering/

Jag hoppas du kan hjälpa mig med detta. Följande kurs saknar utbildningsområde för klassificering till rätt ersättningsnivå:
6SD012

Språk-, skriv- och läsutveckling i ett specialpedagogiskt perspektiv 7,5 1620 Avanc.
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Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6SD012

I det fall 6SD012 ersätter annan kurs vars utbildningsområde kan vara vägledande har vi nog löst problemet. Däremot om kursinnehållet
är helt nytt måste vi bestämma utbildningsområde och ta detta till Kursklassificeringsrådet. Se blankett i bilaga.

Tacksam för din snara återkoppling.

Hälsningar

/Martin

<image001.png>
Martin Paju, PhD
Utbildningsledare / Faculty subjects coordinator
Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH)/ Umeå School of Education (USE)
Umeå universitet / Umeå University
SE-901 87 Umeå, Sweden
+46 (0)90 786 52 36
+46 (0)72 142 99 49
martin.paju@umu.se
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Bilaga till hanteringsordning
Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-522-16
Kurskod: 6SD012

Besök/Visit (Map): http://bit.ly/34k1WcK
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Språk-, skriv- och läsutveckling i ett specialpedagogiskt
perspektiv
The Development of Language, Writing and Reading from
a Special Needs Perspective
7.5 hp
Kurskod: 6SD012
Inrättad: 2019-05-06
Inrättad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten
Kursplan giltig från: 2019, vecka 35
Ansvarig enhet: Institutionen för språkstudier
SCB-ämnesrubrik: Pedagogik
Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er
på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)
Betygsskala: Tregradig skala
Utbildningsform: Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Studienivå (sökandewebben): Avancerad nivå

Behörighet
Univ: Lägst 60 hp inom Speciallärarprogrammet med specialisering mot matematikutveckling

Mål
För godkänt resultat ska den studerande:
Kunskap och förståelse




kunna beskriva språk-, läs- och skrivsvårigheters orsaker och uttryck, t ex vid
språkstörning, dyslexi och neuropsykiatriska svårigheter,
visa förståelse för språk-, läs- och skrivsvårigheter i ett flerspråkigt perspektiv,
visa kunskap om aktuella evidensbaserade undervisningspraktiker, digitala arbetssätt
och metoder för att främja elevers lärande och sociala samspel vid språk-, läs- och
skrivsvårigheter,

Färdighet och förmåga




visa förmåga att analysera lärmiljön i olika ämnen, inklusive användning av digitala
verktyg och medier, utifrån grad av språklig tillgänglighet för eleverna på individ- och
gruppnivå,
visa förmåga att tillämpa språkutvecklande och språkstödjande arbetssätt i lärmiljö
och undervisning för att undanröja hinder för elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter
och/eller koncentrationssvårigheter på individ- och gruppnivå,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
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kritiskt kunna värdera vetenskapliga studier med olika inriktningar inom det
specialpedagogiska fältet med fokus på språk-, läs- och skrivsvårigheter,
kritiskt kunna värdera vetenskapliga studier med olika inriktningar inom det
specialpedagogiska fältet med fokus på olika undervisningspraktiker vid språk-, läsoch skrivsvårigheter,
visa insikt om behov av samverkan med andra verksamheter och professioner i arbetet
med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd inom språk-, läs- och
skrivområdet,
kunna reflektera över elevers olika förutsättningar och behov samt analysera skolans
betydelse i utvecklandet av en inkluderande gynnsam pedagogisk miljö för alla elever

Innehåll
Kursen innehåller fördjupande studier av elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter (t.ex.
språkstörning, dyslexi) med teoretisk förankring i språkpsykologiska och specialpedagogiska
perspektiv. Kursen behandlar evidensbaserade pedagogiska arbetssätt och metoder som
utvecklar en inkluderande lärmiljö och främjar lärandet för elever på grupp- och individnivå
med fokus på språk-, läs- och skrivförmåga. I kursen behandlas även hur skolan och
pedagogen i samverkan med andra verksamheter och professioner kan ge stöd och utmaning
till elever. I kursen ingår en examinerande fältstudieuppgift med fokus på att utveckla lärmiljö
och undervisning för elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter.

Undervisning
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier dels vid campusträffar, dels
via lärplattform. I fältstudieuppgiften ingår att studenten genomför en intervju och
observationer i en av studenten vald skolverksamhet.

Examination
Examination sker genom seminarier och en muntlig redovisning av fältstudieuppgiften (3,5
hp) som bedöms med något av betygen underkänd eller godkänd, samt en skriftlig analys av
en fältstudieuppgift (4 hp) som bedöms med något av betygen underkänd, godkänd eller väl
godkänd.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av
examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas
inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska
kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad
examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
Vid examination av seminarier och muntlig redovisning används betygsgraderna Underkänd
eller Godkänd. Vid examination av skriftlig analys används betygsgraderna Underkänd,
Godkänd eller Väl godkänd. För betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs detta betyg på den
skriftliga analysen.
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov).
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
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Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast
tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som
genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter
ordinarie provtillfälle.
Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie
provtillfället.
En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt
betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt
betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller
de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har
meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att
komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.
Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering
och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för
kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda
skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid
Humanistiska fakulteten.

Föreskrifter vid övergångar
Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras
studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan
under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen
slutat erbjudas.

Kurslitteratur
Litteraturlista giltig från: 2019, vecka 18
Beck, Isabel L., McKeown, Margaret G., Kucan, Linda. Bringing words to life: robust
vocabulary instruction. 2nd ed. New York: The Guilford Press, 2013. - xiv, 210 p.
ISBN:978-1-4625-0816-7 LIBRIS-ID:18613587
Bruce, B., Sventelius, E., Ivarsson, U., Svensson, A-K. Språklig sårbarhet i förskola och
skola: barnet, språket och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur, 2016 - 264 s.
ISBN:9789144058160 LIBRIS-ID:19449044.
Eklöf, E., Kristensson, J., Rosén, L. Alternativa lärverktyg: digitalt stöd för elevens språk-,
läs- och skrivutveckling. Stockholm: Natur & Kultur, 2017 - 119 s.
ISBN:9789127446793 LIBRIS-ID:19782644
Hedman, C., Morgan, E., Salameh, E. –K., Sandell, A., Tvingstedt, A-L., Wigerfelt, B.
Flerspråkighet i skolan: språklig utveckling och undervisning. 1. uppl.: Stockholm: Natur
& Kultur, 2012 - 267 s. ISBN:978-91-27-42172-1 LIBRIS-ID:12059613.
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Nettelbladt, U., Salameh, E-K. (2013) Språkutveckling och språkstörning hos barn.: teorier,
utveckling och svårigheter D. 2 Pragmatik. 1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013 - 536 s.
ISBN:9789144017648 LIBRIS-ID:12445723.
Nippold, Marilyn A. (2016) Later language development: school-age children, adolescents,
and young adults. Fourth Edition: Austin, Texas: PRO-ED, 2016 - x, 325 pages.
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Beslut/Åtgärd
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Föredragande: Birgitta Wilhelmsson

Ny struktur för specialläraroch
specialpedagogprogrammet
inklusive kursuppdrag
FS 3.1.4-1505-17

Under våren 2017 remitterade utbildningsdepartementet
promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om
neuropsykriatriska svårigheter till berörda lärosäten. I
promemorian föreslogs ändringar i
examensbeskrivningarna för speciallärar- och
specialpedagogexamen som syftade till en fördjupad och
breddad kunskap och kompetens i fråga om
neuropsykiatriska svårigheter. Det föreslogs att två nya
examensmål inom speciallärar- och
specialpedagogutbildningarna införs och att ett examensmål
för speciallärarexamen justeras. Lärarhögskolans styrelse
beslutade 2017-12-05 att ge programrådet i uppdrag att
tillsätta en grupp för att genomföra en översyn av
utbildningarnas innehåll och struktur samt att ge förslag på
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erfoderliga anpassningar utifrån de nya förutsättningarna,
se bilaga p 16 B.
Styrelsen diskuterar ärendet och föreslår att metodkursen
motsvarande 7,5 hp innehållsligt bör vara lika för både
speciallärar- och specialpedagogprogrammet. Styrelsen
rekommenderar samläsning i den mån det är möjligt.
Styrelsen beslutar
att fastställa förslag till utbildningsstruktur, kursansvar och
poängfördelning enligt bilagorna p 16 B-C,
att uppdra till rektor för Lärarhögskolan att besluta om
utvecklingsmedel enligt schablon för utveckling av kurser
under termin 1,
att uppdra till den arbetsgrupp som utsetts av programrådet
att fortsätta utreda:
a) vilken breddningskurs studerande mot
specialpedagogexamen och studerande mot
speciallärarexamen med inriktning mot
utvecklingsstörning ska läsa. Beslut tas därefter av
Lärarhögskolans styrelse,
b) placering av breddningskursen, först eller sist under
termin 3,
c) förslag till gemensam metodkurs för samtliga
studenter oavsett program vilken ska beredas i
programrådet för att därefter fastställas på
kommande styrelsesammanträde den 18/4.
Missiv
Bilaga p 16 A
Underlag för kursplanerevidering i samband med ny
utbildningsplan speciallärar- och specialpedagogprogram,
2017-12-21
Bilaga p 16 B
Förslag till ny programstruktur för speciallärar- och
specialpedagogexamen inklusive kursansvar och
poängfördelning
Bilaga p 16 C
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Bilaga p 16 A
Förslag till beslut av förändrad programstruktur för
speciallärar- och specialpedagogprogrammen
Datum: 2018-02-15
FS 3.1.4-1505-17

Missiv
Förslag till förändrad programstruktur för speciallärar- och
specialpedagogprogrammen
Bakgrund
Under våren 2017 remitterade utbildningsdepartementet promemorian
Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter
(U2017/01365/UH) till berörda lärosäten. I promemorian förslogs ändringar i
examensbeskrivningarna för speciallärarexamen och specialpedagogexamen som syftade
till en fördjupad och breddad kunskap och kompetens i fråga om neuropsykiatriska
svårigheter, så att barn och elever med neuropsykiatriska svårigheter kan bemötas på ett
bättre sätt. Det föreslogs att två nya examensmål inom speciallärar- och
specialpedagogutbildningarna införs och att ett examensmål för speciallärarexamen
justeras. Lärarhögskolans styrelse beslutade 2017 -12-05 att ge programrådet i uppdrag
att tillsätta en grupp för att genomföra en översyn av utbildningarnas innehåll och
struktur samt att ge förslag på erforderliga anpassningar utifrån de nya förutsättningarna.
Beredning
Programrådet för specialpedagog- och speciallärarprogrammen har utsett en grupp med
representation från Pedagogiska institutionen, Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap, Institutionen för språkstudier. Gruppen har utvecklat ett förslag
Underlag för kursplanerevidering i samband med ny utbildningsplan specialpedagog
och speciallärarprogram, 2017-12-21, bilaga 1. En remissomgång av utarbetat förslag har
nu slutförts och remissvar har inkommit från fem institutioner, se bilagor 2- 6.
Lärarhögskolans kansli har vägt samman de inkomna remissförslagen och
vidareutvecklat underlagen samt därefter samverkat med programrådets ordförande.
Föreslagna medverkande institutioner under termin 1 har även ombetts inlämna en
beskrivning av sin lärarresurs och forskningsmiljö för de områden som behandlas under
termin 1. Sammanställningar har inkommit från Psykologiska institutionen, Institutionen
för språkstudier och Pedagogiska institutionen. Muntlig dialog har även förts mellan
rektor för Lärarhögskolan och prefekt vid Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap utifrån en preliminär version av institutionens
kompetensförsörjningsplan.
Förslag till styrelsebeslut
Lärarhögskolans styrelse beslutar att:
•
•
•

fastställa förslag till utbildningsstruktur, kursansvar och poängfördelning enligt
bilaga 1 och 2,
uppdra till rektor för Lärarhögskolan att besluta om utvecklingsmedel enligt
schablon för utveckling av kurser under termin 1,
uppdra till den arbetsgrupp som utsetts av programrådet att fortsätta utreda:
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Bilaga p 16 A
Förslag till beslut av förändrad programstruktur för
speciallärar- och specialpedagogprogrammen
Datum: 2018-02-15
FS 3.1.4-1505-17

a) Vilken breddningskurs studerande mot specialpedagogexamen och studerande
mot speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning ska läsa,
b) Placering av breddningskursen, först eller sist under termin 3.
Uppdra till rektor för Lärarhögskolan att besluta om a och b efter utredning av
arbetsgrupp och behandling i programråd.

Tidplan
•
•
•
•

5 december 2017 - Beslut i Lärarhögskolans styrelse om översyn av
utbildningarnas innehåll och struktur,
December 2017 – Utveckling av förslag på utbildningarnas innehåll och struktur
samt erforderliga anpassningar. Slutgiltigt förslag lämnas till rektor Maria
Löfgren, Lärarhögskolan, senast 4 januari 2018,
Januari 2018 - Remissomgång genomförs,
Februari 2018 - Beslut i Lärarhögskolans styrelse om utbildningarnas innehåll och
struktur samt kursuppdrag och poängfördelning.

Bilagor
•
•
•

Underlag för kursplanerevidering i samband med ny utbildningsplan
specialpedagog och speciallärarprogram, 2017-12-21, bilaga p 16 B
Förslag till ny programstruktur för specialpedagog- och speciallärarprogrammen
inklusive kursansvar och poängfördelning, bilaga p 16 C
Remissvar från institutionen för psykologi, språkstudier, naturvetenskapernas och
matematikens didaktik, tillämpas utbildningsvetenskap, pedagogik, bilaga p 16 D

Expediering

Mikael Henningsson, institutionen för psykologi
Simon Wolming, pedagogiska institutionen
Gunnar Schedin, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Daniel Andersson, institutionen för språkstudier
Helena Näs, institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Lili-Ann Kling, ordf. programrådet för speciallärar- och specialpedagogprogrammen
Anna Nordström, Lärarhögskolan
Agnetha Simm, Lärarhögskolan
Birgitta Wilhelmsson, Lärarhögskolan
Maria Löfgren, Lärarhögskolan
Anna Lindqvist, Lärarhögskolan Diariet
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Underlag för kursplanerevidering i samband med ny
utbildningsplan specialpedagog och
speciallärarprogram, 2017-12-21
Termin 1 (30 hp) Delvis gemensamt för specialpedagog och
speciallärarprogrammen

Den första terminen ger en gemensam grund för specialpedagog- och speciallärarprogrammet. Under
terminen ges kurser som behandlar det specialpedagogiska verksamhets- och forskningsområdet.
Kurserna ger kunskap om aktuell nationell och internationell forskning, centrala begrepp och teorier
inom området samt fördjupar kunskap om specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion med
fokus på bemötande, samtal, samverkan, utredning och bedömning samt förebyggande arbete i syfte
att undanröja hinder för att möta behoven hos alla elever. Dessutom behandlas området elevers
utveckling och lärande, funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska svårigheter.

Här följer förslag på teman i relation till examensmålen för de båda
inriktningarna:
Tema 1: Introduktion, 7, 5 hp (delvis gemensam för alla inriktningar)
Kommentar: Moment 1 läses gemensamt av alla inriktningar. Moment 2 har separat innehåll för
specialpedagogstudenter respektive speciallärarstudenter.
Moment 1 (gemensamt för alla inriktningar): Introduktion, 2,5 hp
Följande områden behandlas i moment 1:
• Centrala specialpedagogiska teorier och begrepp
• Historiska perspektiv
• ICF- funktionsnedsättning/funktionshinder i relation till kategoriskt och relationellt
perspektiv
• Barns och elevers utveckling – psykologi och språkstudier
Förslag på medverkande institutioner:
Pedagogiska institutionen och TUV

Följande examensmål behandlas i moment 1:
•
visa kunskap om barn och elever i behov av särskilt stöd i ett historiskt perspektiv (enbart speclärarna)
•
visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna (alla)
•
visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det
pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever, (alla)

Moment 2a (specialpedagogstudenter): Specialpedagogiska fältet, 5 hp
Följande områden behandlas i moment 2a:
• Fördjupning i centrala specialpedagogiska teorier och begrepp (segregering, exkludering,
integrering, inkludering, delaktighet, likvärdighet, normalitet/avvikelse, differentiering, en
skola för alla)
1
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•
•
•
•

Samhälleliga, vetenskapliga och etiska aspekter på den specialpedagogiska verksamheten
med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter
Vetenskap och beprövad erfarenhet
Historiska perspektiv
ICF- funktionsnedsättning/funktionshinder i relation till kategoriskt och relationellt
perspektiv

Förslag på medverkande institutioner:
Pedagogiska institutionen och TUV.
Följande examensmål behandlas i moment 2a:
•
visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik (enbart specped)
•
visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna (alla)
•
visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt
kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
(alla)

Moment 2b (speciallärarstudenter): Barns och elevers utveckling, 5 hp
Följande områden behandlas i moment 2b:
• Barns kognitiva och socio-emotionella utveckling (förskola till tonår) - psykologi
• Barns språk- och begreppsutveckling (förskola till tonår) – språkstudier
Förslag på medverkande institutioner:
Institutionen för psykologi, Språkstudier och Pedagogiska institutionen
Följande examensmål behandlas i moment 2b:
•
visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling och stimulans av denna,
(speclärare)
•
visa fördjupad kunskap om barns och elevers utveckling och lärande och visa kunskap om utveckling och
lärande hos barn och elever med funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter
(speclärare)

Tema 2: Speciallärarens och specialpedagogens yrkesfunktion
(gemensamt för alla inriktningar), 15 hp:
Följande områden behandlas i tema 2:
• Professionella samtal
• Kollegial handledning och kollegialt lärande
• Samverkan med andra yrkesgrupper
• Pedagogisk utredning på skol- och gruppnivå, aktuella styrdokument
• Förebyggande arbete för att undanröja hinder i lärmiljön
• Förhållningsätt, självkännedom, empatisk förmåga och bemötande
Förslag på medverkande institutioner:
TUV och Pedagogiska institutionen.
2
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Examensmål som behandlas under tema 2:
•
visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor,
föräldrar och andra berörda, (enbart specped)
•
visa förmåga att, beroende på vilken specialisering som valts, vara en kvalificerad samtalspartner och
rådgivare i frågor som rör
1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling,
2. barns och elevers matematikutveckling,
6. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med utvecklings-störning (enbart speclärare)
•
visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer och yrkesgrupper, (alla)
•
visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera
svårigheter för individen i de lärmiljöer där barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under förskoleeller skoldagen, (enbart speclärare)
•
visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i
arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, (enbart specped)
•
visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på
organisations-, grupp- och individ-nivå, (enbart specped)
•
visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska
arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever, (alla)
•
visa självkännedom och empatisk förmåga, (alla)

Tema 3: Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer (gemensamt för
alla inriktningar), 7,5 hp:
Följande områden behandlas i tema 3:
• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: kognitiva och sociokulturella
förklaringsmodeller, konsekvenser för lärande - psykologi, pedagogik och TUV
• Grundläggande kunskaper om neuropsykiatriska utredningar och implikationer för
pedagogisk praktik - psykologi, pedagogik och TUV
• Tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i arbetet med anpassningar i olika
lärmiljöer - pedagogik och TUV
Förslag på medverkande institutioner:
Psykologiska institutionen, Pedagogiska institutionen och TUV.
Examensmål som behandlas under tema 3:
•
visa kunskap om funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter (alla)
•
visa förmåga att kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på neuropsykiatriska svårigheter samt
tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer, (alla)
•
visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete och
bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, (alla)
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Termin 2 (30 hp) Speciallärarinriktningarna

Andra terminen ger kurser inom specialiseringar med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling,
matematikutveckling och utvecklingsstörning. Terminen ger fördjupade ämneskunskaper i relation till
den inriktning som studenten valt samt i förhållande till speciallärarens yrkesfunktion med fördjupat
fokus på samtal, utredning, åtgärdsprogram och ett individanpassat arbetssätt.
Kommentar: Respektive specialisering ansvarar för att revidera kurserna som ingår i termin 2.

Här följer förslag på teman i relation till examensmålen för
speciallärarinriktningarna:
Tema 1: Fördjupade ämneskunskaper i relation till respektive
specialisering
Följande områden behandlas i tema 1:
• Typisk utveckling i relation till respektive specialisering.
• Funktionsnedsättningar i relation till respektive specialisering.
• Överlappning neuropsykiatriska svårigheter i relation till respektive specialisering.
Följande examensmål behandlas i relation till respektive specialisering:
•
visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt
kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
•
visa fördjupad kunskap om barns och elevers utveckling och lärande och visa kunskap om utveckling och
lärande hos barn och elever med funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter
samt beroende på vilken specialisering som valts, fördjupad kunskap om
1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling,
2. barns och elevers matematikutveckling,
3. barn och elever med utvecklingsstörning och deras allsidiga kunskaps-utveckling i relation till
undervisningsämnen eller ämnesområden.

Tema 2: Genomföra pedagogiska utredningar och analysera individens
svårigheter
Följande områden behandlas i tema 5:
• Pedagogiska utredningar på individnivå
• Samverkan i arbete med utredningar
• Formativ bedömning och betygsättning
• Metoder för bedömning
Följande examensmål behandlas i relation till respektive specialisering:
•
visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera
svårigheter för individen i de lärmiljöer där barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under förskoleeller skoldagen,
•
visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer och yrkesgrupper,
•
visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning,
•
För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling ska också studenten
– visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers språk-,
skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling.
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Tema 3: Individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt
stöd
Följande områden behandlas i tema 3:
• Förebyggande arbete
• Undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön
• Utformning av åtgärdsprogram
Följande examensmål behandlas i relation till respektive specialisering:
•
visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete och
bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer,
•
visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd
•
visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram för enskilda elever i
samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens
lärmiljöer,

Tema 4: Kvalificerad samtalspartner
Följande område behandlas i tema 4:
• Samtal och rådgivning på individnivå med fokus på specialisering
Följande examensmål behandlas i relation till respektive specialisering:
•
visa förmåga att, beroende på vilken specialisering som valts, vara en kvalificerad samtalspartner och
rådgivare i frågor som rör :
1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling,
2. barns och elevers matematikutveckling,
3 lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med utvecklings-störning,

Termin 2 (30 hp) Specialpedagoginriktningen

Andra terminen ger kurser som handlar om specialpedagogiska kunskapsområden. Terminen ger
kunskaper om hinder och svårigheter i olika lärmiljöer samt om hur verksamheters lärmiljöer kan
utvecklas. Vidare fördjupas kunskaper om specialpedagogens yrkesfunktion med fördjupat fokus på
utredningar och åtgärdsprogram, kompetensutveckling, samverkan samt utveckling och utvärdering
av pedagogiska verksamheter.

Följande teman behandlas under termin 2 för
specialpedagogprogrammet:
Tema 1: Specialpedagogiska yrkesfunktionen, kunskapsområden och
utveckling av lärmiljöer
Följande områden behandlas i tema 1:
• Specialpedagogens roll i samverkan med andra yrkeskategorier och verksamheter
• Specialpedagogens roll och uppdrag i utredning och åtgärdsprogram
5
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•
•

Specialpedagogens roll i utveckling av lärmiljöer
Specialpedagogiska kunskapsområden inbegripet funktionsnedsättningar/NPF

Förslag på medverkande institutioner:
TUV och Pedagogiska institutionen
Examensmål som behandlas under tema 1:
•
visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer och yrkesgrupper, (alla)
•
visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på
organisations-, grupp- och individ-nivå
•
visa kunskap om funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter
•
visa förmåga att kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på neuropsykiatriska svårigheter samt
tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer

Tema 2: Kompetensutveckling och förändringsarbete
Följande områden behandlas i tema 1:
• Kompetensutveckling i relation till uppdraget
• Förebyggande arbete och förändringsarbete
• Utveckling och utvärdering av verksamheter och lärmiljöer
• Pedagogiska bedömningar i relation till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
• Samtal och rådgivning relaterat till förändringsarbete
Förslag på medverkande institutioner:
Pedagogiska institutionen, TUV och Psykologiska institutionen
Examensmål som behandlas under tema 2:
•
visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i
arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer
•
visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det
pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever, (alla)
•
visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
•
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens
•
visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådigare i specialpedagogiska frågor för
kollegor, föräldrar och andra berörda

6

Bilaga p 67 C

Bilaga
Bilaga
p 16
p 84
B

Termin 3 (30 hp) Delvis gemensam för båda inriktningarna

Sista terminen ger kurser som handlar om forskningsmetoder, metodologisk och teoretisk
medvetenhet, etiska aspekter samt genomförandet av ett självständigt arbete (examensarbete) i
relation till vald specialisering. Dessutom ges en fördjupningskurs som inriktas mot centrala delar av
yrkesprofessionen.

Följande teman behandlas under termin 3:
Tema 1: Metodkurs och examensarbete (22 hp)

Metodkurs och examensarbete pågår parallellt med uppstart vid terminsstart. Central
examinationsuppgift i metodkursen är en forskningsplan som handleds av studentens handledare i
examensarbetet och examineras av examensarbetets examinator. Forskningsplanen bör vara godkänd
innan studenten startar upp datainsamling. Övriga undervisningsinslag i metod sker parallellt med
skrivandet av examensarbetet.
Förslag på medverkande institutioner:
Respektive institution ansvarar för denna kurs i relation till respektive specialisering (förslagsvis
innehåller temat gemensamma inslag
Examensmål som behandlas under tema 1:
•
visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt
kunskap om relationen mellan veten-skap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
•
visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
•
visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,
•
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fort-löpande utveckla sin kompetens.

Tema 2: Fördjupningskurs (8 hp)

Kursen ges i slutet på terminen och ger studenterna möjlighet att fördjupa sig inom ett ämnesområde
som är centralt för yrkesfunktionen. Programrådet ser några olika alternativa lösningar. Man kan även
tänka sig i alternativ 2 att det finns fler moduler att välja mellan, men vi bedömer att studenten bör
välja max 2 moduler eftersom det krävs minst 4 hp för att det ska vara möjligt att ge ett bra innehåll.
Alternativ 1
Respektive institution tar fram ett kursinnehåll med omfattning 8 hp (exempel på möjliga teman:
pedagogiskt utvecklingsarbete, elevhälsans arbete, svåra samtal, språk-, läs- och skrivsvårigheter,
matematiksvårigheter). Studenterna väljer vilken kurs de önskar gå.
Alternativ 2
Vi tar fram 3-4 kursmoduler (1 modul = 4 hp) som ger baskunskaper inom respektive specialisering, t
ex
Modul 1: pedagogiskt utvecklingsarbete
Modul 2: utvecklingsstörning
Modul 3: språk-, läs- och skrivsvårigheter
Modul 4: matematiksvårigheter
•

Speciallärare inriktning utvecklingsstörning väljer två moduler (modul 1, 3 eller 4).
7
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•
•
•

Speciallärare inriktning matematik väljer två moduler (modul 1, 2 eller 3).
Speciallärare inriktning språk-, läs- och skriv väljer två moduler (modul 1, 2 eller 4).
Specialpedagogstudenterna väljer två moduler (2, 3 eller 4).

Arbetsgruppen: Anneli Nielsen, Maria Levlin, Åsa Lövqvist, Göran Widding
Umeå 2017-12-21
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Förslag till beslut om förändrad programstruktur för speciallärar- och
specialpedagogprogrammen utifrån inlämnad remissvar som inkommit till
Lärarhögskolans kansli.
Under 2017 har utbildningsdepartementet infört nya examensmål gällande
neuropsykiatriska svårigheter inom speciallärar- och specialpedagogprogrammen.
Införandet av de nya examensmålen innebär att utbildningarnas innehåll behöver ses
över och revideras. Lärosätena ansvarar för hur det nya innehållet ska läggas upp och
genomföras så att studenterna har förutsättningar att nå de nya examensmålen för
utbildningarna. I det sammanhanget ska lärosätena även bedöma vilken omfattning (dvs.
motsvarande antal högskolepoäng) den föreslagna breddningen om neuropsykiatriska
svårigheter ska anses motsvara för att studenterna ska nå de nya examensmålen. Det
åligger således varje lärosäte att besluta om sina utbildningars närmare innehåll och
utformning. Ändringarna träder i kraft den 3 juli 2018.
Utifrån inkomna remissvar till Lärarhögskolans kansli följer här nedan det förslag på
revideringar av utbildningsstrukturerna (se medföljande exeldokument) och det innehåll
som Lärarhögskolans ledning förordar
Termin 1
Specialpedagogprogrammet- och speciallärarprogrammen vid Umeå universitet har
under åtskilliga år genomfört första terminens kurser gemensamt för samtliga
inriktningar. Lärarhögskolan förordar att de båda programmen även fortsättningsvis ska
nyttja detta upplägg för att studenterna ska ges möjlighet att utveckla en gemensam
kunskapsbas och förberedas för samverkan i sin kommande yrkesutövning. Förutom att
en gemensam kunskapsbas och samverkan gynnas, finns skäl till att termin 1 ska läsas
gemensamt av studenterna på båda programmen. Det nya examensmålet som i
underlaget bearbetas i tema tre, under första terminen, förutsätter en kunskapsgrund
gällande barns utveckling hos samtliga studenter, oavsett inriktning. Lärarhögskolan
förespråkar därför att studenterna inom båda programmen genomför samma innehåll
under termin 1. Dock kan examinationsuppgifterna med fördel skilja beroende på
utbildning.
Tema 1: Moment 1 - Introduktion, 2,5 hp
Följande områden behandlas i tema 1, moment 1:
• Centrala specialpedagogiska teorier och begrepp
• Historiska perspektiv
• ICF- funktionsnedsättning/funktionshinder i relation till kategoriskt och
relationellt perspektiv
• Barns och elevers utveckling – psykologi och språkstudier
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Tema 1: Moment 2 - Barns och elevers utveckling, 5 hp
Följande områden behandlas i tema 1, moment 2:
•

Fördjupning i centrala specialpedagogiska teorier och begrepp (Vetenskap och
beprövad erfarenhet segregering, exkludering, integrering, inkludering,
delaktighet, likvärdighet, normalitet/avvikelse, differentiering, en skola för alla)

•
•

Barns kognitiva och socio-emotionella utveckling (förskola till tonår) - psykologi
Barns språk- och begreppsutveckling (förskola till tonår) – språkstudier

Tema 2: Speciallärarens och specialpedagogens yrkesfunktion, 15 hp
Följande områden behandlas i tema 2:
• Professionella samtal
• Kollegial handledning och kollegialt lärande
• Samverkan med andra yrkesgrupper
• Pedagogisk utredning på skol- och gruppnivå, aktuella styrdokument
• Förebyggande arbete för att undanröja hinder i lärmiljön
• Förhållningsätt, självkännedom, empatisk förmåga och bemötande

•

Samhälleliga, vetenskapliga och etiska aspekter på den specialpedagogiska
verksamheten med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter

Tema 3: Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer, 7,5 hp
Följande områden behandlas i tema 3:
• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: kognitiva och sociokulturella
förklaringsmodeller, konsekvenser för lärande - psykologi, pedagogik och TUV
• Grundläggande kunskaper om neuropsykiatriska utredningar och implikationer
för pedagogisk praktik - psykologi, pedagogik och TUV
• Tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i arbetet med
anpassningar i olika lärmiljöer - pedagogik och TUV
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Termin 2 Speciallärarutbildningen, 30 hp
Lärarhögskolan förordar att remissförslaget följs för termin 2 för
speciallärarutbildningens specialiseringar.
Andra terminen ger kurser inom specialiseringar med inriktning språk-, skriv- och
läsutveckling, matematikutveckling och utvecklingsstörning. Terminen ger fördjupade
ämneskunskaper i relation till den inriktning som studenten valt samt i förhållande till
speciallärarens yrkesfunktion med fördjupat fokus på samtal, utredning, åtgärdsprogram
och ett individanpassat arbetssätt. Respektive specialisering ansvarar för att revidera
kurserna som ingår i termin 2.
Tema 1: Fördjupade ämneskunskaper i relation till respektive
specialisering
Följande områden behandlas i tema 1:
• Typisk utveckling i relation till respektive specialisering.
• Funktionsnedsättningar i relation till respektive specialisering.
• Överlappning neuropsykiatriska svårigheter i relation till respektive
specialisering.
Tema 2: Genomföra pedagogiska utredningar och analysera individens
svårigheter
Följande områden behandlas i tema 2:
• Pedagogiska utredningar på individnivå
• Samverkan i arbete med utredningar
• Formativ bedömning och betygsättning
• Metoder för bedömning
Tema 3: Individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt
stöd
Följande områden behandlas i tema 3:
• Förebyggande arbete
• Undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön
• Utformning av åtgärdsprogram
Tema 4: Kvalificerad samtalspartner
Följande område behandlas i tema 4:
• Samtal och rådgivning på individnivå med fokus på specialisering
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Termin 2 Specialpedagogutbildningen, 30 hp
Lärarhögskolan förordar att remissförslaget följs för termin 2 för
specialpedagogutbildningen.
Andra terminen ger kurser som handlar om specialpedagogiska kunskapsområden.
Terminen ger kunskaper om hinder och svårigheter i olika lärmiljöer samt om hur
verksamheters lärmiljöer kan utvecklas. Vidare fördjupas kunskaper om
specialpedagogens yrkesfunktion med fördjupat fokus på utredningar och
åtgärdsprogram, kompetensutveckling, samverkan samt utveckling och utvärdering av
pedagogiska verksamheter.
Tema 1: Specialpedagogiska yrkesfunktionen, kunskapsområden och
utveckling av lärmiljöer
Följande områden behandlas i tema 1:
• Specialpedagogens roll i samverkan med andra yrkeskategorier och
verksamheter
• Specialpedagogens roll och uppdrag i utredning och åtgärdsprogram
• Specialpedagogens roll i utveckling av lärmiljöer
• Specialpedagogiska kunskapsområden inbegripet funktionsnedsättningar/NPF
Förslag på medverkande institutioner:
TUV och Pedagogiska institutionen

Tema 2: Kompetensutveckling och förändringsarbete
Följande områden behandlas i tema 2:
• Kompetensutveckling i relation till uppdraget
• Förebyggande arbete och förändringsarbete
• Utveckling och utvärdering av verksamheter och lärmiljöer
• Pedagogiska bedömningar i relation till vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekter
• Samtal och rådgivning relaterat till förändringsarbete
Förslag på medverkande institutioner:
Pedagogiska institutionen, TUV och Psykologiska institutionen
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Termin 3 Specialpedagogprogrammet- och speciallärarprogrammen, 30 hp
Termin 3 fokuserar på vetenskaplig metodkurs, självständigt arbete (examensarbete) och
breddningskurs.
Tema 1: Vetenskaplig metodkurs, 7,5 hp
Remissförslaget utgår från att vetenskaplig metodkurs och det självständiga arbetet
motsvaras av 22 hp och att dessa båda kurser genomförs parallellt. Examinationen, i form
av en forskningsplan, i metodkursen förslås ske parallellt med att kursen i självständigt
arbete (examensarbete) påbörjats. Lärarhögskolan menar att detta är inte är praktiskt
genomförbart. Examinationerna i metodkursen måste behandlas på annat sätt och
genomföras så att de kan passas in, och är till nytta för studenternas självständiga arbete
(examensarbete).
Till skillnad från remissförslaget som menar att respektive institution ansvarar för
genomförande och examination av den vetenskapliga metodkursen anser Lärarhögskolan
att kursen i vetenskaplig metod ska vara gemensam för samtliga studenter inom båda
utbildningarna och programinriktningar med en institution som kursansvarig. Dock kan
med fördel övriga berörda institutioner medverka i kursen.
Tema 2: Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp
Förslag på medverkande institutioner:
Respektive institution ansvarar för denna kurs i relation till respektive
utbildning/specialisering.
Tema 3: Breddningskurs, 7,5 hp
Kursen ger studenterna möjlighet att bredda sin kompetens inom ett ämnesområde som
är centralt för yrkesfunktionen. I remissförslaget, där kursen motsvaras av 8 hp, ges
alternativa lösningar om 4 hp vardera vilka föreslås vara valbara för studenterna. I
remissförslaget anges Man kan även tänka sig i alternativ 2 att det finns fler moduler
att välja mellan, men vi bedömer att studenten bör välja max 2 moduler eftersom det
krävs minst 4 hp för att det ska vara möjligt att ge ett bra innehåll.
Lärarhögskolan rekommenderar dock inte valbara alternativ utan bedömer att
förutbestämda kurser är mer lämpligt. Dels kräver valbara kurser att studenterna
anmäler sig via antagnings.se till kursen vilket ger en ökad administrativ hantering, dels
finns det en risk att få studenter väljer en av kurserna vilket i så fall skulle ge en mycket
begränsad studentpeng. Lärarhögskolan förordar istället att breddningskursen utvecklas
motsvarande 7,5 hp inom samtliga specialiseringar; språk, skriv och läsutveckling samt
matematikutveckling enligt följande:
-

studerande mot speciallärarexamen inom språk, skriv och läsutveckling läser
under termin 3 en breddningskurs på 7,5 hp inom matematikutveckling,
studerande mot speciallärarexamen inom matematikutveckling läser en
breddningskurs inom språk, skriv och läsutveckling 7,5 hp,
vilken breddningskurs, alternativt om det ska vara valbart, studerande mot
speciallärarexamen inriktning utvecklingsstörning samt studerande mot
specialpedagogexamen ska läsas utreds av den arbetsgrupp som utsetts av rådet
för beslut av rektor för Lärarhögskolan under våren 2018. Lärarhögskolans förslag
är att studerande mot specialpedagogexamen samt studerande mot
speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning ska läsa en
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breddningskurs i språk, skriv och läsutveckling. Detta förslag bör dock prövas av
den arbetsgrupp som programrådet utsett. Även programrådets synpunkter bör
beaktas.
Dessa kurser skulle dessutom kunna erbjudas som fristående breddningskurser för
kommunernas speciallärare och specialpedagoger.
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Termin 1, 30 hp

Tema 1

Specialpedagogutbildningen
Remissförslag innehåll Remissförslag Lärarhögskolans förslag Lärarhögskolans
institutioner
förslag
institutioner och
poängfördelning
Moment 1
Moment 1
Introduktion, 2,5 hp
Pedagogiska
Introduktion, 2,5 hp
Pedagogiska inst
inst, TUV
kursansvar
gemensam för alla
gemensam för alla
2,5 hp
Moment 2a
Moment 2
Specialpedagogiska
Pedagogiska
Barns och elevers
Pedagogiska inst
fältet, 5 hp
inst, TUV
utveckling, 5 hp
kursansvar 2 hp

Tema 2

gemensam för alla

Speciallärarens och
specialpedagogens
yrkesfunktion, 15 hp

Pedagogiska
inst, TUV

gemensam för alla

Tema 3

Speciallärarutbildningarna

Neuropsykiatriska
svårigheter i olika
lärmiljöer, 7,5 hp
gemensam för alla

Psykologi,
Pedagogiska
inst, TUV

Remissförslag innehåll

Moment 1
Introduktion, 2,5 hp
gemensam för alla
Moment 2b
Barns och elevers
utveckling, 5 hp

Pedagogiska
inst,
språkstudier,
psykologi.

Moment 1
Introduktion, 2,5 hp
gemensam för alla
Moment 2
Barns och elevers
utveckling, 5 hp

Lärarhögskolans
förslag institutioner
och poängfördelning

Pedagogiska inst
kursansvar
2,5 hp
Pedagogiska inst
kursansvar 2 hp / 1
hp
Språkstudier 1,5 hp
Psykologi 1,5 hp

Speciallärarens och
specialpedagogens
yrkesfunktion, 15 hp

gemensam för alla

Pedagogiska inst
5hp
Pedagogiska inst
kursansvar 3,5 hp

gemensam för alla

TUV 2 hp
Psykologi 2 hp

Lärarhögskolans
förslag

gemensam för alla

TUV kursansvar
10 hp

gemensam för alla

Pedagogiska
inst TUV

Språkstudier 1,5
hp /
Psykologi 1,5 hp

Speciallärarens och
specialpedagogens
yrkesfunktion, 15 hp

Neuropsykiatriska
svårigheter i olika
lärmiljöer, 7,5 hp

Remissförslag
institutioner

Neuropsykiatriska
svårigheter i olika
lärmiljöer, 7,5 hp
gemensam för alla

Pedagogiska
inst TUV

Speciallärarens och TUV kursansvar 10
specialpedagogens
hp
yrkesfunktion, 15 hp

gemensam för alla
Psykologi,
Pedagogiska
inst, TUV

Neuropsykiatriska
svårigheter i olika
lärmiljöer, 7,5 hp
gemensam för alla

Pedagogiska inst
5hp
Pedagogiska inst
kursansvar 3,5 hp
TUV 2 hp
Psykologi 2 hp

Bilaga p 67 C

Bilaga
Bilaga
p 16
p 84
C

Specialpedagogutbildningen

Speciallärarutbildningarna

Remissförslag innehåll Remissförslag Lärarhögskolans förslag Lärarhögskolans
institutioner
förslag
institutioner och
poängfördelning
Metodkurs och
Respektive inst.
Metodkurs 7,5 hp
Pedagogiska inst
examensarbete, 22 hp
kursansvar 7,5 hp

Termin 3, 30 hp

gemensam för alla

gemensam för alla

Examensarbete, 15 hp

gemensam för alla

Remissförslag innehåll

Remissförslag
institutioner

Lärarhögskolans
förslag

Lärarhögskolans
förslag institutioner
och poängfördelning

Metodkurs och
examensarbete, 22 hp

Respektive
inst.

Metodkurs 7,5 hp

NMD kursansvar 7,5
hp för
matematikutvecking
, Språkstudier
kursansvar för 7,5
hp språk‐, skriv och
läsutveckling.
Pedagogiska
institutionen
kursansvar för 7,5
hp
utveckingsstörning.

gemensam för alla

Pedagogiska inst
kursansvar 7,5 hp
för specialisering
utvecklingsstörning

Examensarbete, 15
hp

Respektive inst.

gemensam för alla

Respektive inst.

gemensam för alla

Bilaga p 67 C

Bilaga
Bilaga
p 16
p 84
C

Tema 2

Fördjupningskurs, 8 hp Respektive inst.

Valbara moduler

Breddningkurs 7,5 hp

Vilken kurs studerande
inom programmet ska
läsa, dvs. antingen
språk, skriv, läs eller
matematikutveckling
utreds i särskild ordning.

Språk kursansvar
7,5 hp

Fördjupningskurs, 8 hp

Valbara moduler

Respektive
inst.

Breddningkurs 7,5 Språk kursansvar 7,5
hp
hp för
specialiseringarna
utvecklingsströning
och matematik
Förbestämda kurs i NMD kursansvar 7,5
hp för specialisering
språk, skriv, läs
språk,skriv,läs
Förbestämda kurs i
matematik. För
inriktning
utvecklingsstörning
se
specialpedagogexam
en.

