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Resursstöd bedömning av
VAL-studerande som
genomför valideringskursen
Ämnesdidaktik med metodik,
Institutionen för matematik
och matematisk statistik
(Catarina Rudälv)

Beslut

Eva Alenius
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Resursstöd bedömning av
VAL-studerande som
genomför valideringskursen
Ämnesdidaktik med metodik,
Institutionen för estetiska
ämnen (Erik Sigurdsson)

Beslut

Eva Alenius
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Reviderad utbildningsplan
för ämneslärarprogrammet
med inriktning mot årskurs
7-9, 240 hp – 270 hp

Beslut

Anna-Karin Lidström
Persson

Omdisponering av medel
inom ramen för forskningstid
2018-2019: Joakim
Lindgren, Institutionen för
tillämpad
utbildningsvetenskap

Beslut

Anna Nordström

Bilaga p 65
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Omdisponering av medel
inom ramen för forskningstid
2018-2019: Linda Rönnberg,
Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap

Beslut

Anna Nordström

Bilaga p 66

FS 2.1.6-502-17

62

63

64

65

66

Bilaga p 64

Dnr 511-698-13

Lärarhögskolan

901 87 Umeå

www.umu.se

Beslut
Föreståndarens beslutsmöte (FBM)
Lärarhögskolan

2019-10-07
Sid 1 (1)

FS 2.1.6-1749-19

Ärende p: 61
Utlysning av medel ur stiftelsen Umeå folkskoleseminariums minnesfond
samt tillsättning av beredningsgrupp för utdelning, ht 2019
Föredragande: Boa Drammeh
Bakgrund: Lärarhögskolan ansvarar för utlysning och utdelning av medel ur stiftelsen
Umeå folkskoleseminariums minnesfond. Fonden är en avkastningsstiftelse som är
skattebefriad om minst 80 procent av avkastningen delas ut inom en femårsperiod.
Enligt årsredovisningen för 2018 får 16 410 kr fördelas ut under 2019. Ingen utlysning
gjordes under våren 2019, så en utlysning kommer att göras under hösten 2019.
En beredningsgrupp för att bedöma ansökningarna ska tillsättas.
Förslag till beslut: Föreståndaren beslutar
att dela ut 16 000 kr genom att utlysa 2 stipendier á 8 000 kr.
att tillsätta en beredningsgrupp för beredning av ansökningar till stiftelsen Umeå
folkskoleseminariums minnesfond. Gruppen kommer att bestå av en handläggare på
Lärarhögskolans kansli, en lärarrepresentant samt en studeranderepresentant. Ansvarig
för tillsättningen är Lärarhögskolans kanslichef.
Bilagor: Utlysning
Kontering: Beslut samt betalningsuppgifter lämnas till ekonomienheten för utbetalning

Expedieras (191007):
UmPe
Boa Drammeh, Anna Nordström, Lärarhögskolan
Pia Lundin, ekonomienheten
Registrator
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Lärarutbildningsstudenter – sök stipendier!
Lärarhögskolan utlyser två stipendier á 8 000 kronor ur Umeå folkskoleseminariums
minnesfond.
Enligt fondens stadgar ska stipendier företrädesvis betalas ut till nedanstående aktiviteter.
• Stipendier åt därav förtjänta studerande
• Hjälp åt studerande för studieresa inom- eller utomlands
• Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för de
studerande gemensamt ändamål
• Förvärv av materiel eller andra saker
För att kunna beviljas medel ur fonden ska du vara aktivt studerande vid lärarutbildningen
vid Umeå universitet.
Observera att stipendier inte får beviljas för redan genomförd aktivitet.
Ansökan ska vara Umeå universitet tillhanda senast måndagen den 18 november 2019.
Ansökan ska innehålla ett utdrag ur studiedokumentationssystemet Ladok som visar att du är
aktivt studerande samt ett brev där du beskriver vad du vill använda ett stipendium till och
varför.
Om fler godkända ansökningar kommer in än utlysta medel kommer urvalet att ske genom
lottning.
Ansökan sänds till Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå eller via e-post till
medel@diarie.umu.se. Ange dnr FS 2.1.6-1749-19.
För frågor kontakta Boa Drammeh (boa.drammeh@umu.se) eller Eva Alenius
(eva.alenius@umu.se) på Lärarhögskolans kansli.
Webbadress: https://www.umu.se/lararhogskolan/

Beslut
Föreståndarens beslutsmöte (FBM)
Lärarhögskolan

2019-10-07
Sid 1 (1)

FS 1.3.2-1812-19
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Ärende p: 62
Resursstöd bedömning av VAL-studerande som genomför valideringskursen
Ämnesdidaktik med metodik, Institutionen för matematik och matematisk
statistik (Catarina Rudälv)
Föredragande: Elisabeth Wallmark
Bakgrund: Uppdraget gäller Institutionen för matematik och matematisk statistiks med-

verkan vid bedömning av studerande som genomför valideringskursen Ämnesdidaktik
med metodik, 30 hp, inom ramen för VAL-projektet.
Beredning: Samråd ang. ekonomi/budget och utbildningsplanering har skett.

Beslut: Ersättningen för Institutionen för matematik och matematisk statistiks arbete
med bedömning av en student under höstterminen 2019 motsvarar 30 timmar enligt
universitets interndebiteringstaxa för universitetslektorer.
Bilagor: Överenskommelse mellan Lärarhögskolan och Institutionen för matematik och
matematisk statistik (Catarina Rudälv) angående resursstöd bedömning VALstudenter.
Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras
Projektkonto: 6000 11 236
Utbetalningssätt: Institutionen fakturerar Lärarhögskolan när överenskommelsen
skrivits under och är Lärarhögskolans kansli tillhanda.

Expedieras (191007):
Anna Nordström, Elisabeth Wallmark, Lärarhögskolans kansli
Åke Brännström, Peter Anton, Catarina Rudälv, Camilla Gulliksson, Institutionen för matematik
och matematisk statistik
Registrator
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Lärarhögskolan
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Överenskommelse mellan Lärarhögskolan och Institutionen
för matematik och matematisk statistik angående Catarina
Rudälvs uppdrag i VAL-projektet under ht 2019
Uppdraget gäller bedömning av studerande som genomför valideringskursen Ämnesdidaktik med
metodik, 30 hp, inom ramen för VAL-projektet. Studenterna registreras på kursen vid Malmö
universitet varifrån Lärarhögskolan rekvirerar medel för studieplatserna (HST). Dessa medel
omvandlas till timmar och utbetalas till institutioner enligt Umeå universitets interndebiteringstaxa för adjunkter/lektorer.
I uppdraget ingår att besöka studenten i sin undervisningspraktik, bedöma examinationsuppgifter
samt dokumentera resultatet.
Ersättningen till Catarina Rudälv för VAL-studenten Roland Sundström motsvarar 30 timmar
enligt universitets interndebiteringstaxa för lektorer.
Kostnader för eventuell resa betalas av Lärarhögskolan genom att uppge bokningsreferens i samband med beställning av resa.
Medlen kommer att utbetalas till institutionen när kontraktet skrivits under och är Lärarhögskolans kansli tillhanda.

Denna överenskommelse är upprättat i två exemplar där vardera parten tagit var sitt.

För Lärarhögskolan

För Institutionen för matematik och
matematisk statistik

Kanslichef Boa Drammeh

Prefekt Åke Brännström

Umeå 2019-10-__

Umeå 2019-10-__

Kopia av överenskommelse expedieras till:
Eva Alenius, Lärarhögskolans kansli
Elisabeth Wallmark, Lärarhögskolans kansli
Peter Anton, studierektor, Institutionen för matematik och matematisk statistik
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Ärende p: 63
Resursstöd bedömning av VAL-studerande som genomför valideringskursen
Ämnesdidaktik med metodik, Institutionen för estetiska ämnen (Erik Sigurdsson)
Föredragande: Elisabeth Wallmark
Bakgrund: Uppdraget gäller Institutionen för estetiska ämnens medverkan vid bedöm-

ning av studerande som genomför valideringskursen Ämnesdidaktik med metodik, 30 hp,
inom ramen för VAL-projektet.
Beredning: Samråd ang. ekonomi/budget och utbildningsplanering har skett.

Beslut: Ersättningen för Institutionen för estetiska ämnens arbete med bedömning av en
student under höstterminen 2019 motsvarar totalt 30 timmar enligt universitets interndebiteringstaxa för universitetslektorer.
Bilagor: Överenskommelse mellan Lärarhögskolan och Institutionen för estetiska
ämnen (Erik Sigurdson) angående resursstöd bedömning VAL-studenter.
Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras
Projektkonto: 6000 11 236
Utbetalningssätt: Institutionen fakturerar Lärarhögskolan när överenskommelsen
skrivits under och är Lärarhögskolans kansli tillhanda.

Expedieras (191007):
Anna Nordström, Elisabeth Wallmark, Lärarhögskolans kansli
Anna Widén, Stigbjörn Lestander, Erik Sigurdsson, Björn Oplaat, Institutionen för estetiska
ämnen
Registrator

Lärarhögskolan

901 87 Umeå

www.umu.se

Överenskommelse
Kansliet för Lärarhögskolan
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Överenskommelse mellan Lärarhögskolan och Institutionen
för estetiska ämnen angående Erik Sigurdsons uppdrag i
VAL-projektet under ht 2019
Uppdraget gäller bedömning av studerande som genomför valideringskursen Ämnesdidaktik med
metodik, 30 hp, inom ramen för VAL-projektet. Studenterna registreras på kursen vid Malmö
universitet varifrån Lärarhögskolan rekvirerar medel för studieplatserna (HST). Dessa medel
omvandlas till timmar och utbetalas till institutioner enligt Umeå universitets interndebiteringstaxa för adjunkter/lektorer.
I uppdraget ingår att besöka studenten i sin undervisningspraktik, bedöma examinationsuppgifter
samt dokumentera resultatet.
Ersättningen till Erik Sigurdson för VAL-studenten Carola Sköld motsvarar 30 timmar enligt
universitets interndebiteringstaxa för lektorer.
Kostnader för eventuell resa betalas av Lärarhögskolan genom att uppge bokningsreferens i samband med beställning av resa.
Medlen kommer att utbetalas till institutionen när kontraktet skrivits under och är Lärarhögskolans kansli tillhanda.

Denna överenskommelse är upprättad i två exemplar där vardera parten tagit var sitt.

För Lärarhögskolan

För Institutionen för estetiska ämnen

Kanslichef Boa Drammeh

Prefekt Anna Widén

Umeå 2019-10-__

Umeå 2019-10-__

Kopia av avtal expedieras till
Eva Alenius, Lärarhögskolans kansli
Elisabeth Wallmark, Lärarhögskolans kansli
Stigbjörn Lestander, Studierektor, Institutionen för estetiska ämnen
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Ärende p: 64
Reviderad utbildningsplan för ämneslärarprogrammet med inriktning mot årkurs
7-9, 240 hp – 270 hp
Föredragande: Anna-Karin Lidström Persson
Bakgrund: Riksdagen beslutade 1709281 om en ny variant av ämneslärarutbildning med
inriktning mot årkurs 7-9 som omfattar 240 hp. I den studeras ett ämne till 90 hp och det
andra ämnet till 60 hp. Den tidigare varianten omfattande 270 hp finns kvar men utlyses
inte vid Umeå universitet.
Inför studiestart höstterminen 2018 utlyste Umeå universitet den förkortade varianten,
240 hp. Två nya inriktningar skapades i vilka ingångsämnet slöjd textil eller slöjd trä och
metall, 90 hp, kombineras med annat ämne omfattande 60 hp.
Inför studiestart höstterminen 2018 antogs endast tre studenter. När dessa tre studenter
kommer sin sjätte termin är det önskvärt att de samläser med Grundlärarprogrammet
med inriktning mot årskurs 4-6 termin fyra i de tre första kurserna av terminen.
 6PE225, Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8
hp. Kursansvarig institution: Pedagogiska institutionen
 6PE236, Bedömning för lärande (UK) 11 hp. Kursansvarig institution:
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
 6PE222, Specialpedagogik för grundskolan (UK), 5 hp. Kursansvarig institution:
Pedagogiska institutionen.
I den avslutande kursen för terminen genomför studenterna verksamhetsförlagd
utbildning i kursen
 6ES097, Att undervisa i slöjd - textil, 6 hp. Kursansvarig institution: Institutionen
för estetiska ämnen i lärarutbildning. Institutionen upprättar ett särskilt
kurstillfälle för de tre studenterna då kursen i vanliga fall ges på höstterminer.
Lärarhögskolans kansli har säkerställt att de tre studenterna uppfyller behörighetskraven
för grundlärarprogrammets kurser ovan såvida de når godkänt resultat på sina
programkurser. Lärare vid kursansvariga institutioner måste vara medvetna om att de
här studenterna läser till ämneslärare. Det handlar framför allt om hur man tilltalar
1 SFS 2017:893, Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100),
https://www.lagboken.se/Lagboken/sfs/sfs/2017/800-899/d_3077492-sfs-2017_893-forordning-om-andring-ihogskoleforordningen-1993_100
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studenterna i gruppen, så väl skriftligt som muntligt. Studenterna bör även få möjlighet
till att ha ett fokus mot sin åldersgrupp i vissa riktade uppgifter i kurserna.
Lärarhögskolans kansli ska tillse att anmälan och därefter registrering fungerar väl då
studenterna är knutna till annan programkod.

Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli i samråd med berörda
studenter, rådet för ämnelärarprogrammet och kompletterande pedagogisk utbildning
samt berörda institutioner.

Beslut: Föreståndare Maria Löfgren bordlägger ärendet. Beslut fattas vid
Lärarhögskolans styrelse 24 oktober.

Motivering till beslut:
 Av ekonomiska och administrativa skäl inte behöva ge ämneslärarprogrammets
motsvarande kurser under en vårtermin för så få studenter då gymnasielärarna
studerar motsvarande kurser på en hösttermin. Det blir för kostsamt.
 De tre blivande lärare kommer att bli behöriga i slöjd från årkurs 1 till årskurs 9.
Därför skulle det passa bra för dem att samläsa med grundlärarprogrammet med
inriktning mot årskurs 4-6 och få yngre elevers perspektiv.
 Studenterna är positiva till att samläsa med grundlärarna då de vet att kommer att
få behörighet i hela grundskolan och därför att de menar att deras första termin i
utbildningsvetenskaplig kärna fokuserade mycket på gymnasiet.

Bilagor: Utbildningsplan för ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9,
240 hp

Expedieras (191007):
Maria Löfgren, Boa Drammeh, Anna-Karin Lidström Persson

Lärarhögskolans kansli
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Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i
grundskolans årskurs 7-9
Engelskt namn: Teacher

Education Programme for Secondary School

Denna utbildningsplan gäller: HT20 och tillsvidare
Programkod: LYAGR
Högskolepoäng: 270 hp
Diarienummer: 511-698-13
Ansvarig fakultet: Lärarhögskolans styrelse
Beslutad av: Lärarhögskolan, Umeå universitet, 2011-02-24
Reviderad av: Rektor för Lärarhögskolan, 2016-08-03, 2018-03-26, 2019-10-24

BEHÖRIGHETSKRAV
Behörighetskrav
Ingångsämne: Bild
Denna programingång är inställd hösten 2016
Bild/Slöjd, trä och metall/Historia
Denna programingång är inställd hösten 2016
Bild/Slöjd, trä och metall/Matematik
Denna programingång är inställd hösten 2016
Bild/Slöjd, trä och metall/Religionskunskap
Denna programingång är inställd hösten 2016
Bild/Slöjd, textil/Historia
Denna programingång är inställd hösten 2016
Bild/Slöjd, textil/Matematik
Denna programingång är inställd hösten 2016
Bild/Slöjd, textil/Religionskunskap
Denna programingång är inställd hösten 2016
Engelska/Geografi/Historia
Denna programingång är inställd hösten 2016
Engelska/Geografi/Religionskunskap
Denna programingång är inställd hösten 2016
Ingångsämne: Engelska
Denna programingång är inställd hösten 2016
Ingångsämne: Hem- och konsumentkunskap
Denna programingång är inställd hösten 2016
Historia/Geografi/Matematik
Denna programingång är inställd hösten 2016
Historia/Geografi/Religionskunskap
Denna programingång är inställd hösten 2016
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Ingångsämne: Historia
Denna programingång är inställd hösten 2016
Hem och konsumentkunskap/Geografi/Historia
Denna programingång är inställd hösten 2016
Hem och konsumentkunskap/Geografi/Religionskunskap
Denna programingång är inställd hösten 2016
Idrott och hälsa/Geografi/Historia
Denna programingång är inställd hösten 2016
Idrott och hälsa/Geografi/Religionskunskap
Denna programingång är inställd hösten 2016
Ingångsämne: Idrott och hälsa
Denna programingång är inställd hösten 2016
Matematik/Geografi/Historia
Denna programingång är inställd hösten 2016
Matematik/Geografi/Religionskunskap
Denna programingång är inställd hösten 2016
Ingångsämne: Matematik
Denna programingång är inställd hösten 2016
Musik/Geografi/Historia
Denna programingång är inställd hösten 2016
Musik/Geografi/Religionskunskap
Denna programingång är inställd hösten 2016
Musik/Samhällskunskap
Denna programingång är inställd hösten 2016
Ingångsämne: Musik
Denna programingång är inställd hösten 2016
Musik/Svenska
Denna programingång är inställd hösten 2016
Religionskunskap/Geografi/Historia
Denna programingång är inställd hösten 2016
Religionskunskap/Geografi/Matematik
Denna programingång är inställd hösten 2016
Ingångsämne: Religion
Denna programingång är inställd hösten 2016
Ingångsämne: Samiska som modersmål
Denna programingång är inställd hösten 2016
Ingångsämne: Samhällskunskap
Denna programingång är inställd hösten 2016
Samhällskunskap/Geografi/Historia
Denna programingång är inställd hösten 2016
Samhällskunskap/Geografi/Religionskunskap
Denna programingång är inställd hösten 2016
Samhällskunskap/Musik
Denna programingång är inställd hösten 2016
Samhällskunskap/Svenska
Denna programingång är inställd hösten 2016
Ingångsämne: Slöjd trä- och metall
Denna programingång är inställd hösten 2016
Ingångsämne: Slöjd textil
Denna programingång är inställd hösten 2016
Ingångsämne: Svenska
Denna programingång är inställd hösten 2016
Svenska/Geografi/Historia
Denna programingång är inställd hösten 2016
Svenska/Geografi/Religionskunskap
Denna programingång är inställd hösten 2016
Svenska/Musik
Denna programingång är inställd hösten 2016
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Svenska/Samhällskunskap
Denna programingång är inställd hösten 2016
Trä- och metallslöjd samt bild
Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 6 c/A6 c). Samt 160 tim
dokumenterad trä- och metallslöjdrelaterad verksamhet alternativt antagningsprov med inriktning mot trä- och metallslöjd.
Dessutom krävs antagningsprov i bild, se www.estet.umu.se
Slöjd, trä och metall/Geografi/Bild
Denna programingång är inställd hösten 2016
Slöjd, trä och metall/Geografi/Historia
Denna programingång är inställd hösten 2016
Slöjd, trä och metall/Geografi/Matematik
Denna programingång är inställd hösten 2016
Slöjd, trä och metall/Geografi/Religionskunskap
Denna programingång är inställd hösten 2016
Textilslöjd samt bild
Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 6 c/A6 c). Samt 160 tim
dokumenterad textilslöjdrelaterad verksamhet alternativt antagningsprov med inriktning mot textilslöjd. Dessutom krävs
antagningsprov i bild, se www.estet.umu.se
Slöjd, textil/Geografi/Bild
Denna programingång är inställd hösten 2016
Slöjd, textil/Geografi/Historia
Denna programingång är inställd hösten 2016
Slöjd, textil/Geografi/Matematik
Denna programingång är inställd hösten 2016
Slöjd, textil/Geografi/Religionskunskap
Denna programingång är inställd hösten 2016

Ingångsämne: Slöjd trä- och metall
Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2 (områdesbehörighet
6 c/A6 c). Samt 160 tim dokumenterad trä- och metallslöjdrelaterad verksamhet alternativt
antagningsprov med inriktning mot trä- och metallslöjd.
Ingångsämne: Slöjd textil
Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2 (områdesbehörighet
6 c/A6 c). Samt 160 tim dokumenterad textilslöjdrelaterad verksamhet alternativt
antagningsprov med inriktning mot textilslöjd.

EXAMEN
Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i enlighet med
lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se studentwebben/examen

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 översätts på
engelska till Degree of Master of Arts/Science in Secondary Education.
Engelsk översättning av examina: Examenstitlar på svenska och engelska
Årskurs 7-9:
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Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 på grundnivå =
Degree of Bachelor of Arts/Science in Secondary Education
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 på avancerad
nivå = Degree of Master of Arts/Science in Secondary Education.

BESKRIVNING AV UTBILDNINGEN PÅ AKTUELL
NIVÅ
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter,
utveckla förmåga att,
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och
förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för
utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda
kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och
situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på
självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

NATIONELLA MÅL FÖR AKTUELL EXAMEN
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska studenten
visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den
verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan
undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.
Kunskap och förståelse
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska studenten
- visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl överblick
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över ämnesstudiernas huvudområde som fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta
område samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
För ämneslärarexamen ska studenten också
- visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för
undervisningen och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den
verksamhet i övrigt som utbildningen avser samt visa kännedom om vuxnas lärande,
- visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
- visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och
förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser,
- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och
olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och
- visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning.
Färdighet och förmåga
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska studenten
- visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera
över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra
till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen,
ämnesområden och ämnesdidaktik,
- visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs
lärande och utveckling,
- visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs
för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den
verksamhet i övrigt som utbildningen avser
- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera
och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt
stimulera varje elevs lärande och utveckling,
- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
- visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i
förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras
vårdnadshavare,
- visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
- visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling
av elever,
- visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och
jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
- visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska
verksamheten,
- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska
verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna,
och
- visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter värdefulla för
yrkesutövningen.
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras
vårdnadshavare,
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga
rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar
utveckling, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i
det pedagogiska arbetet.
Självständigt arbete (examensarbete)
För examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort minst ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng eller minst två sådana
arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studeras inom
utbildningen.

EXAMINATIONSFORMER
Prov sker normalt i slutet av varje kurs och är muntliga eller skriftliga. Examination kan även
ske genom fortlöpande kunskapskontroll exempelvis i form av diskussionsseminarier,
muntliga/skriftliga rapporter etc. Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle
att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i respektive kursplan. För närmare
information hänvisas till aktuella kursplaner.
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en
student under pågående verksamhetsförlagd del av utbildningen (VFU) i de fall denne
uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt
eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under verksamhetsförlagd del av
utbildningen (VFU) kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Då
avbryter studenten sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I
samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i
samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och
förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta den
verksamhetsförlagd delen av utbildningen (VFU) samt en tidpunkt vid vilken kontroll av
detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte
antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om
studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper,
färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra
en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.
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BETYG
Betyg sätts för varje kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska
moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är godkända.
Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos berörd Fakultetsnämnd, inför
en ny provomgång, begära att en annan examinator utses att bestämma betyg i det förnyade
provet. Studerande som underkänts på verksamhetsförlagd del (VFU) erbjuds möjlighet till
ytterligare verksamhetsförlagda studier vid ett tillfälle.
Som betyg används en tregradig skala med betygsstegen Väl godkänd, Godkänd eller
Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för
tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Studentcentrum, se
studentwebben.

För närmare information se högskoleförordningen samt
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett
avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden
för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum, se studentwebben.

ALLMÄNT
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 avläggs på
avancerad nivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 240 eller när
så krävs 270 högskolepoäng. Vid Umeå universitet ges inriktningen med ett begränsat antal
ämneskombinationer. För närmare information se Lärarhögskolans programinformation.

Ämneslärarutbildningen med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, 240 - 270
högskolepoäng består av följande utbildningsområden:





Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng,
Ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 150 eller när så krävs 180 hp
högskolepoäng varav ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng eller två sådana
arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studeras
inom inriktningen. Examensarbetet ska ha en ämnesdidaktisk inriktning.
Verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng.

Bilaga p 64

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande
yrkesutövning och omfatta följande:
- skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de
grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
- läroplansteori och didaktik,
- vetenskapsteori och forskningsmetodik,
- utveckling, lärande och specialpedagogik,
- sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- bedömning och betygsättning, och
- utvärdering och utvecklingsarbete.
Innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) återfinns i särskilda kurser. UVKkursernas innehåll integrerar de för verksamheten centrala kunskapsområdena och återfinns
i specifika kursplaner för programmet.
De ämnes- och ämnesdidaktiska studierna omfattar
-150 högskolepoäng i en utbildning som ska leda till examen med två ämnen där
ingångsämnet omfattar en fördjupning om 90 högskolepoäng och andraämnet omfattar 60
högskolepoäng.
-180 högskolepoäng i en utbildning som ska leda till examen med tre ämnen där
ingångsämnet omfattar en fördjupning om 90 högskolepoäng och andraämnet respektive
tredjeämnet omfattar 45 högskolepoäng vardera.
-180 högskolepoäng i en utbildning som ska leda till examen med två ämnen omfattande 90
högskolepoäng vardera när svenska, samhällskunskap eller musik kombineras.
-180 högskolepoäng i en utbildning som ska leda till examen med två ämnen omfattandes 90
hp vardera när bild eller musik ingår som ett av ämnena. När svenska, samhällskunskap eller
musik ingår krävs dock alltid 90 högskolepoäng inom ämnesområden relevanta för dessa
ämnen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är fördelad över utbildningen med egna kursplaner
som relaterar till de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna och kurserna i
utbildningsvetenskaplig kärna. I verksamhetsförlagd utbildning (VFU) sker placeringar i
samtliga kommuner i Västerbottens län och vissa närliggande kommuner i andra län, se mer
i Lärarhögskolans programinformation. En placering på studieorten, dvs Umeå, kan inte
garanteras. Den som har särskilda skäl kan ansöka om placering enligt förtursregler i
Lärarhögskolans programinformation.
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Anstånd med studiestart
Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger exempelvis sociala,
medicinska eller övriga skäl. Ansökan om detta görs skriftligen till Studentcentrum, se
studentwebben. Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till
Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll
Efter att studierna påbörjats kan, om särskilda skäl föreligger, studieuppehåll beviljas. Ett
beslutat studieuppehåll innebär platsgaranti under förutsättning att återkomst till studierna
meddelas senast 15 april respektive 15 oktober närmast före den termin då studierna ska
återupptas. Ansökan om studieuppehåll och om återupptagande av studier görs till
studievägledare vid Lärarhögskolans kansli. Se information på Studentwebben.
Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till
Överklagandenämnden för högskolan. En skriftlig motivering ska lämnas vid beslut som går
den sökande emot.
Följande skäl berättigar till studieuppehåll med platsgaranti vid återupptagande av
studierna:
– sjukdom (egen eller egna barns sjukdom)
– graviditet, föräldraledighet (motsvarande föräldraförsäkringen)
– militärtjänst
– studentfackliga uppdrag
– forskarutbildning vid Umeå universitet.
Skälet till studieuppehållet ska vara styrkt med intyg.

Studieavbrott
Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studievägledare vid
Lärarhögskolans kansli. Se information på Studentwebben.

STUDIEPLAN INGÅNGSÄMNE TEXTILSLÖJD
Giltig från: HT19
TXAL

Termin 1
6PE185
Ämneslärare som profession (UK) 6 hp
Grundnivå
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6PE186
Att vara lärare (VFU - ämneslärare) 1,5 hp
Grundnivå
6PE187
Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp
Grundnivå
6LU006
Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp
Grundnivå
6LU007
Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp
Grundnivå
Termin 2
6TX017
Slöjd textil 1 30 hp
Grundnivå
Termin 3
6TX018
Slöjd textil 2 30 hp
Grundnivå
Termin 4
Kurser i andraämnet
Termin 5
Kurser i andraämnet
Termin 6
6PE225. Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp
(samläsning med Grundlärarprogrammet åk 4-6)
Grundnivå
6PE236, Bedömning för lärande (UK) 11 hp (samläsning med Grundlärarprogrammet
åk 4-6)
6PE222
Specialpedagogik för grundskolan (UK), 5 hp (samläsning med
Grundlärarprogrammet åk 4-6)
Grundnivå
6ES097 Att undervisa - estetiska ämnen 6 hp
Grundnivå
Termin 7
6ES037
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Läraryrkets dimensioner - estetiska ämnen 22,5 hp
Avancerad nivå
6ES038
Examensarbete - estetiska ämnen 30 hp
Avancerad nivå
Termin 8
6ES038
Examensarbete - estetiska ämnen 30 hp
Avancerad nivå
6SH014
Profession och vetenskap (ämneslärarprogrammet) 7,5 hp
Avancerad nivå
STUDIEPLAN INGÅNGSÄMNE TRÄ- OCH METALLSLÖJD
Giltig från: HT19
TMAL
Giltig från: HT19
TXAL

Termin 1
6PE185
Ämneslärare som profession (UK) 6 hp
Grundnivå
6PE186
Att vara lärare (VFU - ämneslärare) 1,5 hp
Grundnivå
6PE187
Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp
Grundnivå
6LU006
Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp
Grundnivå
6LU007
Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp
Grundnivå
Termin 2
6SL014
Slöjd trä och metall 1 30 hp
Grundnivå
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Termin 3
6SL015
Slöjd trä och metall 2 30 hp 30 hp
Grundnivå
Termin 4
Kurser i andraämnet
Termin 5
Kurser i andraämnet
Termin 6
6PE225. Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp
(samläsning med Grundlärarprogrammet åk 4-6)
Grundnivå
6PE236, Bedömning för lärande (UK) 11 hp (samläsning med Grundlärarprogrammet
åk 4-6)
6PE222
Specialpedagogik för grundskolan (UK), 5 hp (samläsning med
Grundlärarprogrammet åk 4-6)
Grundnivå
6ES097 Att undervisa - estetiska ämnen 6 hp
Grundnivå
Termin 7
6ES037
Läraryrkets dimensioner - estetiska ämnen 22,5 hp
Avancerad nivå
6ES038
Examensarbete - estetiska ämnen 30 hp
Avancerad nivå
Termin 8
6ES038
Examensarbete - estetiska ämnen 30 hp
Avancerad nivå
6SH014
Profession och vetenskap (ämneslärarprogrammet) 7,5 hp
Avancerad nivå

Beslut
Lärarhögskolan/Föreståndarens beslutsmöte

2019-10-07
Sid 1 (1)

FS 2.1.6-502-17

Ärende p: 65
Omdisponering av medel inom ramen för forskningstid 2018-2019: Joakim
Lindgren, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Föredragande: Anna Nordström
Beskrivning: Joakim Lindgren beviljades forskningstid för 2016-2018 samt 2018-2019. På grund
av föräldraledighet, partiell ledighet och vård av sjukt barn under perioden ansöker prefekten på
TUV om förlängd dispositionstid motsvarande ett år, alltså till och med 2020-12-31.
Enligt ansökan har Joakim Lindgren varit ledig motsvarande 104, 3 heltidsarbetsdagar (se
ansökan för en mer detaljerad beskrivning).
Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli
Beslut: Föreståndaren beslutar att bevilja förlängd dispositionstid med 5 månader, till och med
2020-05-31.
Motivering till beslut: Eftersom en anställd har rätt enligt lag till föräldraledighet, ledighet med
anledning av vård av sjukt barn samt partiell ledighet upp till 25 % tills barnet är 12 år, räknas
denna tid som överhoppningsbar och motiverar förlängning av dispositionstiden med samma tid
som ledigheten.
Om ytterligare överhoppningsbar tid tillkommer uppmanar vi Institutionen att komma in med en
ny omdisponeringsansökan.
Projektkonto och utbetalningssätt: Beslutet påverkar inte utbetalningarna till
institutionerna, men den ekonomiska och innehållsmässiga uppföljningen skjuts upp till efter
2020-05-31.
Bilagor: Ansökan om förlängd dispositionstid

Expedieras till (191007):
Per Kristmansson, Joakim Lindgren, Liselott Engström: Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap
Agnetha Simm, Anna Nordström, Carina Rönnqvist: Lärarhögskolan
Registrator

Lärarhögskolans kansli

901 87 Umeå

www.umu.se

Beslut
Lärarhögskolan/Föreståndarens beslutsmöte

2019-10-07
Sid 1 (1)

FS 2.1.6-502-17

Ärende p: 66
Omdisponering av medel inom ramen för forskningstid 2018-2019: Linda Rönnberg,
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, TUV
Föredragande: Anna Nordström
Beskrivning: Linda Rönnberg beviljades forskningstid för 2017-2019 samt 2018-2019. På grund
av föräldraledighet under perioden ansöker prefekten på TUV om förlängd dispositionstid
motsvarande tre månader, alltså till och med 2020-03-31.
Enligt ansökan har Linda Rönnberg varit ledig motsvarande 63 heltidsarbetsdagar (se ansökan för
en mer detaljerad beskrivning).
Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli
Beslut: Föreståndaren beslutar att bevilja förlängd dispositionstid med 3 månader, till och med
2020-03-31.
Motivering till beslut: Eftersom en anställd har rätt enligt lag till föräldraledighet är det ett
giltigt skäl för förlängning av dispositionstiden.
Projektkonto och utbetalningssätt: Beslutet påverkar inte utbetalningarna till
institutionerna, men den ekonomiska och innehållsmässiga uppföljningen skjuts upp till efter
2020-03-31.
Bilagor: Ansökan om förlängd dispositionstid Linda Rönnberg

Expedieras (191007):
Per Kristmansson, Linda Rönnberg, Liselott Engström: Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap
Agnetha Simm, Anna Nordström, Carina Rönnqvist: Lärarhögskolan
Registrator

Lärarhögskolans kansli

901 87 Umeå

www.umu.se

