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Tid: Kl 10.00 

Plats: Sammanträdesrummet, plan 5 i Förvaltningshuset 

Ärende Anmärkning Föredragande 

86 Kursutvecklingsmedel för 

arbetet med förändring av 

kurser enligt ny struktur för 

Studie- och 

yrkesvägledarprogrammet 

Anmälan av beslut 

Bilaga p 86 

Anna Nordström 

FS 3.1.4-1148-19 

87 Omdisponering av medel för 

forskningstid inom det 

utbildningsvetenskapliga 

området 

Anmälan av beslut 

Bilaga p 87 

Carina Rönnqvist 

FS 2.1.6-301-18 

88 Omdisponering av medel 

inom forskningssatsningarna 

2017-2020, IKT, Pedagogiska 

institutionen 

Anmälan av beslut 

Bilaga p 88 

Anna Nordström 

FS 4.1.1-667-16 

89 Ersättning för arbete med 

tillgodoräknanden, 

valideringar och bedömning 

av kurser inom KPU och VAL 

Anmälan av beslut 

Bilaga p 89 

Anna Nordström 

FS 1.3.5-2371-19 

90 Beviljande av 

planeringsbidrag inför 2020 

Anmälan av beslut 

Bilaga p 90 

Carina Rönnqvist 

FS 2.1.6-2310-19 

91 Omdisponering av medel för 

forskningstid inom det 

utbildningsvetenskapliga 

området för Carina Hjelmér 

Anmälan av beslut 

Bilaga p 91 

Carina Rönnqvist 

FS 2.1.6-502-17 

FS 2.1.6-344-19 

1 Beslut om att ingå avtal med 

University of Limerick 

avseende 

internationalisering, utbyte 

studenter och lärare/forskare 

Beslut 

Bilaga p 1 

Ahmad Hussein 

FS 1.6.1-48-20 

2 Ny programkod för 

Ämneslärarprogrammet vid 

Umeå universitet 

Beslut 

Bilaga p 2 

Martin Paju 

FS 3.1.3-97-20 

3 Inkomna kursplaner, för 

revidering 

Beslut 

Bilaga p 3 

Martin Paju 

FS 3.1.4-144-20 

4 Inkomna kursplaner, för 

nyinrättande 

Beslut 

Bilaga p 4 

Martin Paju 

FS 3.1.4-144-20 
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Ärende Anmärkning Föredragande 

    

5 Pedagogiskt pris 2020 – 

uppräkning av prissumma 

Beslut 

Bilaga p 5 

Marie Oskarsson 

FS 2.6.3-175-20 

6 Kursutvecklingsmedel för 

kurs i yrkeslärarprogrammet 

Beslut 

Bilaga p 6 

Birgitta Wilhelmsson 

FS 3.1.3-1760-18 

 



 

Beslut 

Lärarhögskolan/beslutsmöte 

 

FS 3.1.4-1148-19 

 

 

 

 

 

2019-12-17 

Sid 1 (2)  
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Ärende p: 86 

Ärende: Kursutvecklingsmedel för arbetet med förändring av kurser enligt ny struktur för Studie- 
och yrkesvägledarprogrammet. 

Föredragande: Anna Nordström 

Beskrivning: En översyn av studie- och yrkesvägledarprogrammet genomfördes under 2018, på 
uppdrag av Lärarhögskolan, av Gunnar Schedin vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. I 
uppdraget ingick att lämna förslag på eventuella förändringar, såväl på innehåll som på struktur. 
Översynen innebar att se över vad som kan göras inom nuvarande kursers omfattning och vad som bör 
förändras. Fokus låg på att ge förslag på en bredare utbildning för att bättre möta behovet av att kunna 
ge unga ett bättre och mer allsidigt stöd inför sina studie- och yrkesval. Lärarhögskolan styrelse fattade 
181025 beslut om det fortsatta arbetet med revideringen av studie- och yrkesvägledarprogrammet. 
 
Programrådet för studie- och yrkesvägledarprogrammet har gett synpunkter på universitets 
utredningsförslag på revideringar av kurser, och hur det förslaget förhåller sig till regeringens 
utredning som publicerades i februari 2019. Därefter har programmets strukturplan reviderats något 
ytterligare och lämnades ut på remiss under maj 2019 tillsammans med ett förslag på riktad beställning 
för de delar som är nya i utbildningen. Det reviderade förslaget på strukturplan, kursansvariga och 
medverkande återfinns i bilaga 1. 
 
För att kompensera institutionerna för nedlagd tid för arbetet med att utveckla kurserna föreslås att 
Lärarhögskolan ersätter arbetet enligt nedan. 

Kursansvarig institution Kurs Antal timmar Kommentar 
TUV Beteendevetenskapliga 

grunder 5 hp, tidigare 
7,5 hp 

18 Minska innehåll och 
skapa ny kursplan 

TUV Utbildningssystem i 
Sverige och andra 
länder, 5 hp (tidigare 
10 hp) 

12 Minska innehåll och 
skapa ny kursplan. 

TUV Karriärutveckling i 
socialt och kulturellt 
perspektiv, 22,5 hp 
(tidigare 15 hp)  

16 Skapa ny kursplan 
som är mer 
omfattande där 3 
hp ska vikas för 
inköpt 
expertkompetens 
inom lärosätet 
externt. 

TUV Vetenskaplig teori och 
metod, 7,5 hp 

24 Ny kurs 

Pedagogiska institutionen Vägledningsinsatser 
för människor i behov 
av särskilt stöd. 7,5 hp 

32 Ny kurs 

 
Ersättningen föreslås utgå enligt interndebiteringstaxan för lektorer. 

Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli. 

Beslut: Föreståndaren beslutar att ersätta respektive institution i enlighet med förslaget. 



 

Beslut 

Lärarhögskolan/beslutsmöte 

 

FS 3.1.4-1148-19 

 

 

 

 

 

2019-12-17 

Sid 2 (2)  
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Motivering till beslut: Tiden för att utveckla och revidera kurserna är kort. Programmet ska 
starta med den nya strukturen hösten 2020. Med anledning av detta är det rimligt att 
Lärarhögskolan stöttar arbetet ekonomiskt enligt ovanstående förslag. 

Bilagor: Ny struktur studie- och yrkesvägledarprogrammet, start ht 20 

Projektkonto: Finansieras via myndighetskapital på vh 12 

Utbetalningssätt: Berörda institutioner internfakturerar Lärarhögskolan efter slutfört arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: Simon Wolming, Daniel Sandén, Per Kristmansson, Liselott Engström, Birgitta 
Wilhelmsson, Anna-Karin Lidström Persson, Martin Paju, Anna Nordström, Registrator 



 

Förslag Ny struktur Studie- och 

yrkesvägledarprogrammet 

start ht 20  

Maria Löfgren 
maria.lofgren@umu.se 
090-786 65 89 
 
FS 3.1.4-1148-19 

 

Bilaga p 86    
2019-06-07 

Sid 1 (1) 
Bilaga 2 
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Bilaga 2. Förslag Ny struktur Studie- och yrkesvägledarprogrammet,  

start ht 20. Kurser märkta med orange färg är kurser som bytt plats men i övrigt är oförändrade. Kurser märkta med 

grön färg är helt nya kurser för vilka riktad beställning föreslås. Kursiv text indikerar att dessa kurser kommer förkortas eller 

utökas i omfattning och ny kursplan behöver arbetas fram utan att kursgivande institutioner förändras. Vissa kurser och 

förändringar har kommenterats av programrådet och dessa är märkta med *.   

 
*Studenterna ska tidigt bekanta sig med vetenskapliga metoder som kan användas för att utvärdera och utveckla den egna 

verksamheten. 

**Den här kursen bör också betona undervisning om studie och yrkesvägledning. Kursen bör betona hur studenter ska 

planera och genomföra intressanta lektioner om utbildningar och arbete utifrån SYV-perspektiv i samverkan med lärare. Att 

arbeta med bredvägledning var en av utgångspunkterna för den statliga utredningen. 

***Arbetsliv och lärande 7,5 hp har här bytt plats med Gruppvägledning 7,5 hp. Detta för att inte alla kurser om vägledning 

ska infalla under höstterminer. Det belastar lärare i vägledning väldigt ojämnt och rekrytering av lärare är svårt. Med denna 

ändring kommer även behörighetskraven för kommande kurs kunna uppfyllas för studenter med rester. 

****Kursen bör omfatta kvalificerade vägledningsmetoder för personer med behov av mer omfattande vägledning vilket inte 

förekommer i någon annan kurs och det var en de punkter som behöver förstärkas i programmet. 



 

Beslut 

Föreståndarens beslutsmöte (FBM) 

Lärarhögskolan 

 

FS 2.1.6-301-18 
 

2019-12-17 

Sid 1 (1)  
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Ärende p: 87 

Ärende: Omdisponering av medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området 

för Tord Göran Olovsson 

Föredragande: Carina Rönnqvist 

Bakgrund: Den 14 september 2018 beviljades Tord Göran Olovsson 600 tkr från Lärarhögskolan 

inom ramen för utlysningen av medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga 

området 2018 (FS 2.1.6-301-18), med en dispositionstid till och med 2020-12-31. Projektet handlar 

om ”ämnesintegrerad undervisning och bedömning ”  

 

Under 2019 har Tord Göran på grund av sjukskrivning i olika utsträckning av arbetstiden ej 

kunnat fullgöra 215 timmar av projektets tid. Pedagogiska institutionen ansöker därmed om en 

förlängning av projektets dispositionstid med sex månader under 2021 så att dessa timmar kan 

omsättas och projektet slutföras.  

 

Institutionen inkom med en omdisponeringsansökan innehållande ansökan och information enligt 

ovan via mail till Lärarhögskolans kansli den 10 december 2012. 

 

Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli och ledning 

 

Beslut: Föreståndaren beslutar att: 

 dispositionstiden för Tord Göran Olovssons beviljade medel för forskningstid inom det 
utbildningsvetenskapliga området förlängs till 2021-06-30. 

Motivering till beslut: Då sjukskrivning räknas som överhoppningsbar tid är en förlängning av 

dispositionstiden för medlen motiverad. 

 
 

Utbetalningssätt: Medlen betalas ut enligt tidigare beslutat plan till Pedagogiska institutionen. 

 
 

 

 

 

Expedieras (191217):  
Oscar Rantatalo, Simon Wolming, Tord Göran Olovsson Daniel Sandén, Carina Rönnqvist, Anna 
Nordström, Agnetha Simm, Registrator 



 

Beslut 

Föreståndarens beslutsmöte (FBM) 

Lärarhögskolan 

 

FS 4.1.1-667-16 

  

2019-12-17 

Sid 1 (1)  
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Ärende p: 88 

Ärende: Omdisponering av medel inom forskningssatsningarna 2017-2020, IKT, Pedagogiska 

institutionen 

Föredragande: Anna Nordström 

Bakgrund: Pedagogiska institutionen och Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap 

beviljades medel hos Lärarhögskolan om en riktad satsning mot IKT, medier och lärande inom 

forskningssatsningen 2017-2020. 

 
Enligt beslut p: 27:2017 beviljades att posten ”Gästlärare 25%” omformuleras till ”Forskarvistelser 
totalt 6 mån över två års tid”. I föreliggande omdisponeringsansökan vill forskningsledaren för 
projektet att medlen för denna post ska få disponeras även 2020 och 2021. De vill också att 90 980 
kr, som blivit över från posten Post-doc på grund av att anställningen blev billigare än budgeterat, 
också ska få disponerad inom ramen för posten ”Forskarvistelse”. 
 

Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli och ledning 

 

Beslut: Föreståndaren beslutar att: 

 medlen inom posten ”Forskarvistelser totalt 6 mån över två års tid” samt 90 980 tkr från 
posten ”Post-doc” får disponeras tom 2021-12-31 

Motivering till beslut: Enligt ursprungsbeslutet skulle detta projekt pågå under 2017 och 2018. 

Lärarhögskolans forskningssatsning pågår 2017-2020. Eftersom medlen ska förbrukas inom 

satsningens ordinarie dispositionstid som sträcker sig 1 år efter projekttiden får det anses 

motiverat att skjuta fram dispositionstiden. 

 
Bilagor: ”Förslag till omdisponering 2019 LH IKT och lärande” 

Utbetalningssätt: Medlen är redan utfördelade till Pedagogiska institutionen. 

 
Expedieras (191217):  
Simon Wolming, J Ola Lindberg, Daniel Sandén, Carina Rönnqvist, Anna Nordström, Agnetha 
Simm, Registrator 



 

Beslut 

Lärarhögskolan/Föreståndarens beslutsmöte 

 

FS 1.3.5-2371-19 

 

2019-12-17 

Sid 1 (1)  
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Ärende p: 89 
 

Ärende: Ersättning för arbete med tillgodoräknanden, valideringar och bedömning av kurser 

inom KPU och VAL 

 

Föredragande: Anna Nordström 

 

Beskrivning: I ärenden som hanterar tillgodoräknanden, valideringar inom 

yrkeslärarprogrammet och bedömning av kurser inom KPU respektive VAL är Lärarhögskolans 

kansli beroende av sak- och ämneskunskapen som studierektorer och lärare har inom dessa 

områden. Efter avstämning med de institutioner som oftast kontaktas av Lärarhögskolans kansli i 

dessa ärenden, föreslås nedanstående fördelning av arbetet och hantering av ersättning för detta 

arbete. 

 

 Tillgodoräknande: Tillgodoräknandeärenden skickas till kursansvarig institution. 

Arbete ingår i kursansvaret och ersätts således inom ramen för HST-  och HPR-

ersättningen.  

 

 Valideringar inom  yrkeslärarprogrammet: Validering inom yrkeslärarprogrammet 

som utförs av institutioner gäller endast ämnet specialidrott. Efter 2019 är detta inte 

längre aktuellt eftersom ämnet specialidrott inte längre kan läsas inom programmet. 

 

 Bedömning av kurser: KPU: Här hanteras ärenden som handlar om bedömning av 

ämneskompetens vid antagningsomgångar för KPU och viss bedömning av ämne 2 när 

studenterna är inne på programmet.  

VAL: Även inom VAL hanteras bedömningsärenden av vissa institutioner. 

 

Då det gäller bedömning av kurser inom VAL och KPU föreslås att Lärarhögskolan ersätter 

arbete som överskjuter 16 timmar upp till maximalt ytterligare 16 timmar. Ersättning 

utgår enligt interndebiteringstaxan för lektorer. 

 

Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli 

 

Beslut: Föreståndaren beslutar att: 

 Lärarhögskolan ersätter arbete som överskjuter 16 timmar upp till maximalt ytterligare 16 

timmar för arbete med bedömning av kurser inom KPU och VAL.  

 förslaget ska utvärderas efter ett år. Översynen initieras av kanslichef. 

 

Projektkonto och utbetalningssätt: Projekt på Lärarhögskolan 6000 91 031. Institutionerna 

internfakturerar Lärarhögskolan. Till internfakturan ska bifogas specifikation av arbetet som 

utförts de första 16 timmarna. 

 

Expedieras (191217):   

Lärarhögskolans kansli, Registrator 



 

Beslut 

Föreståndarens beslutsmöte (FBM) 

Lärarhögskolan 

FS 2.1.6-2310-19 

 

2019-12-19 

Sid 1 (1)  
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Ärende p: 90 
 

Ärende: Beviljande av planeringsbidrag inför 2020 

Föredragande: Carina Rönnqvist 

Bakgrund: Den 6 december 2019 utlyste Lärarhögskolan medel för planeringsbidrag om 
vardera 50 tkr i syfte att stödja utbildningsvetenskapliga forskningsansökningar till 
Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK) eller till 
Skolforskningsinstitutet. Sista ansökningsdag var den 13 december 2019. Sammantaget 
inkom sex ansökningar och av dessa ströks en då den avsåg ett en projektansökan som ej 
gått vidare till specifika, skrivna omdömen i UVK:s granskning. 
 
Beredning: Lärarhögskolans kansli och ledning har berett ärendet. 

Beslut: Rektor beslutar att fördela planeringsbidrag till huvudsökande: 
 
Namn Institution Forskningsråd Summa  

Eva Mårell-Olsson TUV UVK 50 tkr 
Inger Eliasson Pedagogik UVK 50 tkr 
Johanna Lönngren 
Mikael Winberg 
Oscar Rantatalo 

NMD 
NMD 
Pedagogik 

UVK 
Skolforsk 
UVK 

50 tkr 
50 tkr 
50 tkr 

 
Motivering till beslut: Alla som föreslås erhålla planeringsmedel i denna utlysning har 
fått goda omdömen från det forskningsråd där de sökt medel 2019. Det finns därför goda 
förutsättningar för att de kan ta fram en konkurrenskraftig ansökan inför nästa stora 
forskningsrådsutlysningar våren 2020 med stöd av planeringsmedlen. 
 
Återrapportering: Den som erhållit medel ska återrapportera användningen genom att 
skicka in bekräftelse på att de har lämnat in en ny ansökan våren 2020 till det 
forskningsråd som hänvisats till i ansökan. Uppföljning kommer också att göras av hur 
många av de som erhållit planeringsbidrag i denna utlysning som också beviljats 
projektmedel från VR påföljande år. 
 
Projektkonto: 600041000 
 
Utbetalningssätt: Fördelas ut i januari 
 
Expedieras (191220):  
Alla sökande, Per Kristmansson, Liselott Engström, Helena Näs, Glenn Sundqvist, Simon 
Wolming, Daniel Sandén, Carina Rönnqvist, Anna Nordström, Eva Alenius, Agnetha 
Simm, Registrator 



 

Beslut 

Föreståndarens beslutsmöte (FBM) 

Lärarhögskolan 

 

FS 2.1.6-502-17 

FS 2.1.6-344-19 

 

 

2019-12-19 

Sid 1 (1)  
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Ärende p: 91 
 

Ärende: Omdisponering av medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga 
området för Carina Hjelmér 

Föredragande: Carina Rönnqvist 

Bakgrund:  
Carina Hjelmér har ett uppdrag för Lärarhögskolan som stöd i pågående UKÄ-utvärdering. Detta 

uppdrag ligger på ca 85 procent av heltid under två månader. Eftersom hon av denna anledning 

inte har möjlighet att förbruka de forskningsmedel som hon erhållit från Lärarhögskolan under 

ordinarie dispositionstid anhåller Per Kristmansson, hennes prefekt vid Institutionen för tillämpad 

utbildningsvetenskap, via mail den 5 december, om förlängd dispositionstid dessa medel: 

 

- FS 2.1.6-502-17. Medel för 2018-2019 som istället ska ha en dispositionstid till 30 juni 

2020  
- FS 2.1.6-344-19. Medel för 2020 (jan-dec) som istället ska ha en dispositionstid mellan 1 

juli 2020 – 30 juni 2021. 
 
Beredning: Lärarhögskolans kansli och ledning har berett ärendet. 

Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beslutar att bevilja omdisponering av forskningsmedel för 

Carina Hjelmér enligt önskemål ovan. 
 
Motivering till beslut: Carina Hjelmérs arbete med UKÄ-utvärderingen är av yttersta vikt för 

Lärarhögskolan. En omdisponering av hennes forskningsmedel möjliggör hennes medverkan. 
 
 
Utbetalningssätt: Medlen utbetalas enligt ursprunglig plan, men uppföljningen sker i enlighet 

med de nya dispositionstiderna 
 
 

 

 

 

 

 

 

Expedieras (191220):  

Carina Hjelmer, Per Kristmansson, Liselott Engström, Carina Rönnqvist, Anna Nordström, Eva 

Alenius, Agnetha Simm, Registrator 



 

Beslut 

Föreståndarens beslutsmöte  

Lärarhögskolan 

FS 1.6.1-48-20 

 
 

2020-01-20 

Sid 1 (5)  
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Ärende p: 1 

 
Beslut om att ingå avtal med University of Limerick avseende internationalisering, utbyte 
studenter och lärare/forskare 

 
Föredragande: Ahmad Hussein 
 
Bakgrund: Vid Umeå universitet finns många avtal med utländska partneruniversitet. De 

flesta avtalen är kopplade till utbytesprogram men det finns också 

universitetsövergripande avtal (centrala avtal som är i de flesta fall tecknade med 

lärosäten utanför Europa), och bilaterala institutionsavtal eller fakultetsavtal som inte har 

en koppling till något utbytesprogram. Avtalen reglerar framförallt student- och 

lärarutbyten. Under kategorin ”Övriga bilaterala institutionsavtal” så har Lärarhögskolan 

utbytesavtal med följande partnersuniversiteten:  

Tabell 1: Befintliga avtal med utbyten och potential 

Partneruniversitet Land Möjliga utbyten Potential 

University of Sydney AUS Ämneslärare Engelska 3 Inga  

La Trobe University AUS VFU2 och 3 för samtliga Inga 

Stranmillis Uni College* GBR Förskollärarprogrammet termin 6 HOTAS 

UWW Wisconsin USA SYV-termin 6 Inga 

Tromsö Universitet NOR Inga Inga 

*Pågående Brexit hotar avtalets potential överhuvudtaget 

University of Limerick (UL) 
Limerick ligger på Irlands västkust, 17 mil väster om huvudstaden Dublin, och är den 

tredje största staden, efter Dublin och Cork, med sina ca 50 000 invånare. UL ligger i 

Limericks centrum, har funnits sedan 1922; har ett internationellt fokus, och internationellt 

har ett starkt utbildningsrykte. 

Tabell 2: World university ranking Limerick v.s Umeå, (enligt Center for World University 

Rankings/CWUR – 2019-2020 och World University Rankings/THE 2020 rank) 

Rankingsystem Nationellt Internationellt 

CWUR (Limerick) 5  902 

CWUR (Umeå) 7 319 

THE (Limerick)  501-600 

THE (Umeå)  301-350 

UL har totalt cirka 17 000 studenter om man räknar med masterstudenter, distansstudenter 

och forskare. Ett stort antal internationella studenter på ca 2400 studenter studerar vid UL. 



 

Beslut 

Föreståndarens beslutsmöte  

Lärarhögskolan 

FS 1.6.1-48-20 

 
 

2020-01-20 

Sid 2 (5)  
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Det finns omkring 60 olika klubbar/föreningar som drivs av studenter; och en majoritet av 

dessa föreningar är sportföreningar, där ordet “sport” ses synonymt med staden, som för 

övrigt är utnämnd till “European City of Sport 2011”. Nära UL så finns det 

studentlägenheter (exempelvis på Brookfield Hall), studentboende med bra standard. I 

varje lägenhet bor två personer och man delar på kök och vardagsrum men har varsitt eget 

rum med egen toa/dusch.  

Limerick School of Education (SoE) 
School of Education (SoE) ligger under Limerick University och finns fysiskt i 

universitets huvudbyggnad. SoE har omfattande utbud av professionella 

utbildningsprogram för lärarstudenter och undervisningen håller hög nivå. SoE inrättades 

specifikt för att utbilda lärare inom i huvudsak naturvetenskapliga ämnesområden.  

 

Lärarstudenter ges möjlighet att bli effektiva lärare och yrkesverksamma i att främja 

mänsklig utveckling och välbefinnande; och genom forskning och utveckling, svara på 

befolkningens behov lokalt, nationellt och globalt. 

 

Tabell 3: Lärarprogram vid Limerick School of Education 

 

Program Bachelor of Science Antal år 

Bachelor of Technology Education Materials and Architectural Technology 4 

Bachelor of Technology Education Materials and Engineering Technology 4 

Bachelor of Science Education Biology and Chemistry  4 

-“- Physics  4 

-“- Agricultural Science 4 

-“- Mathematics and Computer Science 4 

-“- Physical Education  

 Physics and Chemistry  

Master of Arts Guidance Counselling 2 

Postgraduate  Aspiring Leadership 2 

Master of Education Leadership Educational Leadership 2 

Master of Education School Leadership School Leadership 2 

Master of Education Master of Education 2 

-“- Business 2 

-“- Languages 2 

-“- Mathematics 2 

-“- Music 2 

-“- Physical Education 2 

-“- Technological Education 2 
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Verksamhetsförlagd utbildning utgör en kärna inom SoE och i alla 

lärarutbildningsprogram vid University of Limerick. Skolplacering är utformad för att ge 

lärarstudenten en möjlighet att uppleva undervisning och lärande i en verklig miljö, 

tillämpa utbildningsteori i en mängd olika undervisningssituationer och skolkontexter, och 

att delta i skollivet på ett sätt som är strukturerat och stöttat. Det finns ett starkt 

samarbetspartnerskap mellan universitetet och deltagande skolor. De berörda parterna i 

detta partnerskap är lärarstudenter, samarbetslärare/ mentorlärare, skolelever, 

skolhuvudmän, biträdande rektorer och universitetsledare. 

 

SoE ansvarar för att tillhandahålla skolupplevelser för lärarstudenter både på grund- och 

forskarnivå, varje termin inom en mängd olika ämnesområden som till exempel fysisk, 

biologi, matematik, språk osv. De vägleds att bli en kritiskt reflekterande lärare genom 

mentorskap och övervakning av universitetshandledarna och genom stöd som samarbets-

/mentorlärare erbjuder i klassrummet och skolan. Detta möjliggörs genom att samarbeta 

med ett stort antal skolor som underlättar och stödjer lärarstudenter vid placering. SoE 

arbetar nära skolor för att bygga meningsfulla och effektiva nivåer av samarbete och 

utveckla nya och innovativa partnerskap mellan skolor och universitet. 

 

Argument för ett närmande för att teckna avtal 

 Det finns ett begränsat antal engelsktalande lärosäten att närma sig 

 University of Limerick har ett gott anseende och en god ranking 

 Vi har tidigare utbyten på institutionsnivå i ämne: Engelska 

 Vår förhoppning är att kunna hitta utbytbarhet alternativt hitta fokusområden för 

att upparbeta så att utbytbarhet kan uppnås 

 Bedömer ökad internationell orientering  

 Bedömer land och lärosäte som attraktivt för våra studenter 

 Bedömer att samarbete kan utvecklas via digitala plattformar för 

internationalisering på hemmaplan 

 Bedömer att det finns potential till utveckling för forskning/personal 

 Lärarhögskolans verksamhetsplan har målsättning att hitta nya potentiella 

partnerområden 

Argument för bra lärandemiljö för inresande/utresande 

studenter 

 Flera ämnesområden, utbredd omfattning, hög nivå och krav på förkunskaper. 

 Bra kursutbud både på grund- och avancerad nivå, och med engelska som 

undervisningsspråk 
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 Tydlig och lättillgänglig digital information  

 Bra akademiskt system och terminstider 

 Ansvariga är snabba vad gäller nominerings- och ansökningsprocess. 

 Bra mottagande (ex introduktionsvecka/faddersystem) 

 Det finns bra underlag för studentföreningar/sociala aktiviteter. 

Slutligen kan vi nämna att vi har varit i kontakt med berörda personal vid institutionen för 

Språkstudier, institutionen för naturvetenskapernas och matematikernas didaktik samt 

institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Karyn Sandström, Jonas Wikström 

respektive Helena Rosqvist, som kommer att representera dessa institutioner vid ett 

eventuellt besök till Limerick.  

Onsdag den 18 december hade vi ett Zoom-möte med representanter från University of 

Limerick. Från Umeå universitet närvarade Ahmad Hussein, Lars Knutsson, Karyn 

Sandström och Helena Rosqvist. Från University of Limerick närvarade Dr. Geraldine 

Mooney Simmie (Deputy Head School of Education, Faculty of Education and Health 

Sciences) och Gerard Slattery (Course director/ Lecturer in Education “Business”, School 

of Education, Faculty of Education and Health Sciences).  

Mötet var både givande och lovande. Vi redovisade för varandra om verksamheterna kring 

lärarutbildningen både vid UmU och UL. Vi diskuterade även de möjliga 

samarbetsområden som vi kan utveckla framöver. Efter mötet fick vi följande mail som 

kan sammanfatta den positiva synen från UL gentemot vårt steg för ett eventuellt 

partnersavtal:  

 “Dear Lars and Ahmad, 

  

It was indeed great to have that first preliminary discussion with you on Zoom 

earlier today. 

  

It was good to hear from so many of you and your particular research interests 

across the curriculum in teacher education. 

  

We will work with you to organize a productive schedule for your team and we 

can introduce you to colleagues in NISE, Mary I and the International office. 

  

There is much we can learn from working with one another, for student 

exchange, academic exchange and administrator exchange and we look forward 

to that. 

  

In the meantime have a very Merry Christmas and a Happy New Year!! And we 

will be back in contact in January 2020.//Kind Regards, Geraldine” 
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Beredning: Lärarhögskolans kansli har berett ärendet  

Motivering till beslut: Lärarhögskolans verksamhetsplan har målsättning att hitta nya 

potentiella partnerområden. Ökad internationell orientering. 

 

Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beslutar att återremittera ärendet för vidare 
beredning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras (200120):  
Ahmad Hussein, Boa Drammeh, Maria Löfgren 
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Ärende p: 2 

Anhållan om att inrätta ny programkod för Ämneslärarprogrammet vid Umeå Universitet 

Föredragande: Martin Paju 
 
Bakgrund/Motivering: Ämneslärarprogrammet vid Lärarhögskolan har sedan inrättandet1 ett 
flertal ingångsämnen med möjlighet till kombination med så kallade andra-ämnen. Samtliga äm-
nen och ämneskombinationer har specifika behörighetskrav vilket skiljer ämneslärarprogrammet 
från andra program vid lärosätet. 
 
Revideringar av programmets struktur leder till att inaktuella behörighetskrav för olika ämnes-
kombinationer exponeras på program-webben. Effekten med exponering av inaktuell information 
har sitt ursprung i att ett flertal system och hänsyn till regelverk för studier, bland annat LADOK, 
SELMA och universitetets regler för webb-publicering inte är tillräckligt synkroniserade. Därtill 
finns juridiska krav på publicering av tidigare utbildningsplaner med tillhörande studieplaner, 
kursplaner och behörighetskrav som stipuleras i högskoleförordningen. 
 
Under perioden 2015- 2019 har ett flertal försök gjorts för att revidera utbildningsplanens inne-
håll. Syftet har varit att skapa ökad tillgänglighet och förmedla aktuell information om ämneslärar-
programmets innehåll och behörighetskrav. Representanter för olika system (LADOK, SELMA) 
samt kommunikationsenheten har vid dessa försök inte lyckats anpassa regelverk vid respektive 
system till ämneslärarprogrammets specifika innehåll. 

En analys visar att inrättandet av ny programkod är en förutsättning för att relevant information 
ska kunna publiceras.  

I samband med att ett nytt program inrättas kommer tidigare utbildningsplaner att finnas tillgäng-
liga för redan antagna studenter. 

Beredning : Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli. 
 
Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beslutar att återremittera ärendet för vidare beredning en-
ligt Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla kurs/program/ huvud-
område och lokal examensbeskrivning.  
 

Expediering: Martin Paju, Birgitta Wilhelmsson, Boa Drammeh, Maria Löfgren, Registrator 

 

                                                             

 

 

1 Beslutad av: Umeå School of Education vid Umeå universitet, 2011-02-24 
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Ärende p: 3 
 

Ärende: Inkomna kursplaner, för revidering 

Föredragande: Martin Paju 

Bakgrund: Enligt lärarhögskolans hanteringsordning för kursplaner (FS 1.1-522-16) ska 
kursplaner som genomgått revideringar 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 bilaga till 
Hanteringsordning för kursplaner och kurstillfällen, har inkommit löpande till 
Lärarhögskolans kansli 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:  
Bilaga 1: Kursplaner samt ifyllda bilagor till följande kurskoder: 
6ID018, 6MN044, 6MN045, 6NO036, 6NO043, 6NO044, 6PE111, 6PE118, 6PE183, 
6PE184, 6PE185, 6PE202, 6PE203, 6PE207, 6PE220, 6PE221, 6PE222, 6PE223, 
6PE228, 6PE229, 6PE236, 6PE238, 6PE251, 6PE252, 6PE253, 6PE254, 6PE255, 6PE257, 
6PE259, 6PE260, 6PE264, 6SP052, 6SY003, 6SY030, 6Y013. 
Bilagor till hanteringsordning för kurser inom förskollärarprogrammet samt 
grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem återfinns sist i bilaga 1. 
 
Bilaga 2: Analys av UKÄ:s utvärdering och förslag till åtgärder inom 
grundlärarprogrammet fritidshem. 
 
Bilaga 3: Måldokument för grundlärarprogrammet fritidshem 
 
Bilaga 4: Måldokument förskollärarprogrammet 

 
 
Expedieras till: Studierektorer och studieadministratörer vid följande institutioner: 
naturvetenskapernas och matematikens didaktik, tillämpad utbildningsvetenskap, 
språkstudier, pedagogiska institutionen, juridiska institutionen 
 
Samt för kännedom till: Ingela Jonasson, Joakim Bergbom, Agnetha Simm, Martin Paju, 
Registratur 
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Ärende p: 4 
 

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 nyinrättanden med 
revideringar. 
 

Bilagor:  
Kursplaner samt ifyllda blanketter till kursplanerna med följande kurskoder: 
6PE277, 6LÄ063, 6KS006, 6KS004, 6IT048, 6FA010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: Studierektorer och studieadministratörer vid följande institutioner: 
naturvetenskapernas och matematikens didaktik, tillämpad utbildningsvetenskap, kultur- 
och medievetenskaper, språkstudier, estetiska ämnen 
 
Samt för kännedom till: Ingela Jonasson, Joakim Bergbom, Agnetha Simm, Martin Paju, 
Registratur 
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Ärende p: 5 
 

Ärende: Pedagogiskt pris 2020 – uppräkning av prissumma 

Föredragande: Marie Oskarsson 

Bakgrund: Samtliga fakulteter och LH delar årligen ut ett pedagogiskt pris.  

Utlysningarna ser olika ut vad gäller prissumma och bedömningskommittéernas sammansättning.  

 

Prissumma: 2019 var prissummorna vid fakulteterna: 

 

Lärarhögskolan   25 000 kr 

Teknat    25 000 kr  

Humfak   30 000 kr 

Samfak    30 000 kr 

Medfak    50 000 kr 

 

Lärarhögskolan har haft samma prissumma sedan 2004. 

Beredning: Lärarhögskolans ledning och kansli har deltagit i beredningen. 

 

Motivering till beslut: Prissumman har inte uppräknats sedan 2004.  

 

Beslut: Lärarhögskolans pedagogiska pris 2020 höjs till 30 000 kr. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till:  

Marie Oskarsson, Boa Drammeh, Anna Nordström, Registrator 
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Ärende: 6 
 
Kursutvecklingsmedel för kurs i yrkeslärarprogrammet  
 

Föredragande: Birgitta Wilhelmsson  
 
Bakgrund och beredning: Aktuellt yrkeslärarprogram hade sin första antagningsomgång 2011. 

Programmet omfattar 90 högskolepoäng med kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 

om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om 30 högskolepoäng. 

Yrkeslärarprogrammet vid Umeå universitet ges sedan starten 2011 på 50 % studietakt vilket 

motsvarar sex terminer. Undervisningen sker på distans med ca 2-3 träffar/termin på plats vid 

Umeå universitet. Mellan träffarna sker undervisning och träffar via lärplattform.  

 
Representanter från berörda institutioner inom programmet påbörjade under hösten 2018 en 
översyn av programmet då det framkommit via undervisande lärare att revideringar av struktur 
och innehåll skulle vara till nytta för programmet i sin helhet.  
 
Till och med februari månad 2019 har en första del av revideringen genomförts. I detta arbete har 
samtliga kursers innehåll, förväntade studieresultat (FSR), examinationer samt säkerställande mot 
examensmål behandlats i arbetsgruppen. Genomgången visar att i samtliga av programmets sju 
kurser krävs mindre revideringar såsom förtydliganden i innehållsbeskrivningar och justeringar av 
FSR. Detta arbete sker inom ramen för kursansvar.  
 
I två av programmets kurser har grundligare förändringar gjorts: 

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

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

 
För ovan nämnda kursers grundligare omarbetning har Lärarhögskolan avsatt utvecklingsmedel 
enligt beslut 2019-05-27, se bilaga 1, beslut FBM.  
 
Under hösten 2019 har utvecklingsarbetet visat att ytterligare en kurs är i  behov av grundligare 
förändringar. Det gäller kursen Demokrati, individ och samhälle, 10 hp som nu fått nytt namn, 
Värdegrund, etik och mångfald (UVK) 10 hp. Kursansvarig är Institutionen för Idé och 
samhällsstudier. Bedömningen från arbetsgruppen och Lärarhögskolans kansli är att 
förändringarna i kursen är så stora att de inte ryms inom ordinarie kursansvar.  
 
Motivering till beslut: Utvecklingsarbetet har visat att kursen Demokrati, individ och samhälle, 
10 hp som nu fått nytt namn, Värdegrund, etik och mångfald (UVK) 10 hp är i behov av 
grundligare förändringar.  

 

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

 Institutionen för Idé och samhällsstudier får en ersättning för totalt 24 timmar. 

Institutionerna fakturerar Lärarhögskolan efter rapportering 2020-03-31. 

 

Beslut: Föreståndaren beslutar att fastställa utvecklingsmedel enligt förslag.  
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Bilaga:  

1. Beslut om utvecklingsmedel P 47 Kursutvecklingsmedel för kurser i yrkeslärarprogrammet 

(kompletterande beslut av tidigare bordlagt ärende 20190304, FS 3.1.3-1760-18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras (200121):  

Jonas Nilsson, Institutionen för idé och samhällsstudier,  

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

 

Kopia för kännedom till:  

Lars Samuelsson, Institutionen för idé och samhällsstudier, 

Johan Hansson, Institutionen för idé och samhällsstudier, 
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Ärende: 47 
 
Kursutvecklingsmedel för kurser i yrkeslärarprogrammet  
(kompletterande beslut av tidigare bordlagt ärende 20190304) 
 

Föredragande: Birgitta Wilhelmsson  
 
Bakgrund och beredning  

Aktuellt yrkeslärarprogram hade sin första antagningsomgång 2011. Programmet omfattar 90 

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

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

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

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

träffarna sker undervisning och träffar via lärplattform.  

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

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

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

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

 

 

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

 Pedagogiska institutionen får en ersättning för totalt 48 timmar, 

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

Institutionerna fakturerar Lärarhögskolan efter rapportering 2019-05-31. 

Bilaga p 6B
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Beslut  

Föreståndaren beslutar att fastställa utvecklingsmedel enligt förslag, se ovan.  
 

Bilaga  

1. Uppdragsbeskrivning gällande ny struktur och innehåll i yrkeslärarprogrammet 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras (190527):  

Gunnar Schedin och Annika Nilsson, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap,  

Simon Wolming och Mårten Almerud, Pedagogiska institutionen,  

Jonas Nilsson, Institutionen för idé och samhällsstudier,  

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

Registrator 

Bilaga p 6B
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