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Ärende p: 19
Kursutvecklingsmedel från Fler vägar in i läraryrket till Institutionen för språkstudier
Föredragande: Axel Bennhage
Bakgrund: Umeå universitet ska tillsammans med andra lärosäten ta fram insatser som
ska resultera i mer ändamålsenliga och effektiva utbildningsvägar till en lärar- eller
förskollärarexamen. Inom ramen för detta arbete ska fristående ämneskurser och UVKkurser utvecklas. Ett arbete med att identifiera vilka kurser som kan vara lämpliga att
utveckla har genomförts på såväl nationell som lokal nivå. Mot bakgrund av detta arbete
har ett antal institutioner vid Umeå universitet fått frågan om de kan utveckla ett antal
fristående ämneskurser.
Institutionen för språkstudier har hörsammat förfrågan och inkommit med ett antal
kursutvecklingsförslag. I detta skede bedömer projektledningen för Fler vägar in i
läraryrket vid Umeå universitet att utvecklingsmedel kan beviljas för två av kurserna:
Spanska C med didaktisk inriktning (preliminärt kursnamn), 15 hp
Tyska C med didaktisk inriktning (preliminärt kursnamn), 15 hp
Ersättningen för respektive kurs föreslås vara 30 timmar enligt Umeå universitets
interndebiteringstaxa för lektorer och adjunkter.
Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli.
Beslut: Föreståndaren beslutar att bifalla den föreslagna ersättningen till Institutioner
för språkstudier.
Bilagor: Ansökningsblanketter för kursutvecklingsmedel.
Projektkonto: 6000 00 014
Utbetalningssätt: Institutionen för språkstudier internfakturerar Lärarhögskolan när
uppdraget är slutfört.

Expedieras till:
Anna Nordström, controller, Lärarhögskolans kansli
Axel Bennhage, projektledare, Lärarhögskolans kansli
Anna-Karin Lidström Persson, utbildningsledare, Lärarhögskolans kansli
Ingela Valfridsson, universitetsadjunkt, Institutionen för språkstudier
Kristina Persson, studierektor, Institutionen för språkstudier
Ekonomiadministratör, Institutionen för språkstudier
Registrator
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Bilagor:
Ansökan om kursutvecklingsmedel (inkom 2020-02-08)
1. Kontaktperson och institution inkl. kontaktuppgift
Ingela Valfridsson, Institutionen för språkstudier

2. Namn på kurs (Preliminärt)
Spanska C med didaktisk inriktning

3. Antal högskolepoäng (hp)
15

4. Bakgrund till kursen som ska utvecklas (vilket behov är identifierat, är kursen
helt ny eller en vidareutveckling av befintlig kurs etc.)
Kursen utgör ett alternativ till examensarbete för kandidatexamen

5. Målgrupp (Vilka riktar sig kursen mot samt vilka förkunskaper behövs?)
Lämplig för dem som vill uppnå behörighet för KPU

6. Beräknad första kursstart (t.ex. VT21 eller ST21)
Vt 2021

7. När och hur ofta kommer kursen ges (t.ex. endast VT, eller VT och HT,
Sommarkurs)?
Vt varje år, 50 % studietakt

8. Uppskattat antal kursplatser
3

9. Tidsplan för kursutveckling och tidpunkt för när den nya eller reviderade
kursplanen beräknas vara fastställd
Arbete med kursplan under våren 2020, mål: kursplan klar senast 15/9

10. Beskriv vad kursutvecklingen ska bestå av
Kursen utgår från 6SA011 och kommer i princip att motsvara två av de moduler som ingår i den:
språkdidaktik och didaktikarbete
Det som krävs:
- viss översyn av innehåll etc. i befintliga moduler
- utveckling av kursen från campus till helt nätbaserad motsvarande 52,5 hp i spanska
krävs; bedömning av utländska akademiska meriter kommer sannolikt att behövas

11. Budget: Specificera kostnader för kursutvecklingsarbete
-

-

kursplanearbete: 10 timmar
kursutveckling (till nätbaserad): 20 timmar
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Ansökan om kursutvecklingsmedel (inkom 2020-02-08)
1. Kontaktperson och institution inkl. kontaktuppgift
Ingela Valfridsson, Institutionen för språkstudier

2. Namn på kurs (Preliminärt)
Tyska C med didaktisk inriktning

3. Antal högskolepoäng (hp)
15

4. Bakgrund till kursen som ska utvecklas (vilket behov är identifierat, är kursen
helt ny eller en vidareutveckling av befintlig kurs etc.)
Kursen utgör ett alternativ till examensarbete för kandidatexamen

5. Målgrupp (Vilka riktar sig kursen mot samt vilka förkunskaper behövs?)
Lämplig för dem som vill uppnå behörighet för KPU

6. Beräknad första kursstart (t.ex. VT21 eller ST21)
Vt 2021

7. När och hur ofta kommer kursen ges (t.ex. endast VT, eller VT och HT,
Sommarkurs)?
Vt varje år, 50 % studietakt

8. Uppskattat antal kursplatser
3

9. Tidsplan för kursutveckling och tidpunkt för när den nya eller reviderade
kursplanen beräknas vara fastställd
Arbete med kursplan under våren 2020, mål: kursplan klar senast 15/9

10. Beskriv vad kursutvecklingen ska bestå av
Kursen utgår från 6TY014 och kommer i princip att motsvara två av de moduler som ingår den:
språkdidaktik och självständigt arbete med didaktisk inriktning
Det som krävs:
- viss översyn av innehåll etc. i befintliga moduler
- utveckling av kursen från campus till helt nätbaserad motsvarande 52,5 hp i tyska krävs;
bedömning av utländska akademiska meriter kommer sannolikt att behövas

11. Budget: Specificera kostnader för kursutvecklingsarbete
-

-

kursplanearbete: 10 timmar
kursutveckling (till nätbaserad): 20 timmar

Lärarhögskolan

901 87 Umeå

www.umu.se

Beslut
Föreståndarens beslutsmöte (FBM)
Lärarhögskolan
FS 2.1.6-539-20

2020-04-27
Sid 1 (2)

Ärende p: 20
Medel för internationalisering av grundutbildningen, 2:a utlysningen 2020
Föredragande: Ahmad Hussein
Bakgrund: Den 10 mars 2020 utlyste Lärarhögskolan 110 000 kr i medel i denna andra
utlysningsomgång för ökad internationalisering av Lärarhögskolans grundutbildningar år
2020 med sista ansökningsdag den 31 mars 2020 (FS 2.1.6-539-20).
En enda ansökan har inkommit och bedöms vara av god kvalitet och kan beviljas medel.
Förutsättningen för beslut är att sökanden redan skulle ha förankrat sin
internationaliseringsplan med prefekt/handledare. Beviljat medel betalas ut efter
prefektens godkännande.
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 följande fördelning av medel för internationalisering av
grundutbildningen, första utlysningen 2020:
Namn

Institution

Resmål

Lorentz Edberg

Institutionen
för estetiska
ämnen

Sydney
University,
Australien
Tidpunkt: fr om
28/11 och t o m
6/12-2020

Summa

Beviljade
medel i kr
20 000

20 000 kr

Motivering till beslut: Den ansökning som beviljas medel är av god kvalitet och avser
ändamål som Lärarhögskolan stödjer.
Bilagor:

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

Expedieras till:
Sökande, Stina Wikberg, ekonomiansvarig vid institution där sökande beviljats medel,
Ahmad Hussein, Anna Nordström, Registrator
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Ärende p: 21
Internationell publicering - konferensdeltagande, 2:a utlysningen 2020
Föredragande: Ahmad Hussein
Bakgrund: Den 10 mars 2020 utlyste Lärarhögskolan 158 000 kr i medel för ökad internationell
publicering avseende konferensresor under år 2020 med sista ansökningsdag den 31 mars 2020
(FS 2.1.6-541-20).
Sammanlagt inkom 16 ansökningar. Fem ansökningar ströks då dessa gällde ECER-konferensen
som inte blir av i år. En ansökan ströks då den gällde ECRICE-konferensen som ställts in. Tre
ansökningar ströks då dessa gällde konferensen NORMA 20 (Oslo, Norge) och NFSUNkonferensen (Århus, Danmark) och som framskjutit till år 2021 istället. Två ansökningar berör
samma person, men avser två olika konferensdeltagande (en i Sverige och en i utlandet), då en av
dessa två ansökningar som inkommit sist (efter klockslaget) prioriteras medan ansökan som
inkommit tidigare ströks. Sammanlagt beviljas 6 ansökningar medel inom ramen för denna
utlysning. För sökande som ansökt om medel för konferensresa inom Sverige har
schablonbeloppet sänkts till 6 000 kr. Sammanlagt beviljas 66 000 kr. Lärarhögskolan kan inte
fördela hela den utlysta summan i denna utlysning pga Corona krisen/situationen då flera
internationella konferenser har blivit inställda.
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
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Beslut: Rektor beslutarföljande fördelning av medel för ökad internationell publicering –
konferensresa med paper:
Namn

Beviljade

Institution/resa till

medel i kr
Anna Rantala

Statsvetenskap, Centrum för

12 000

skolledarutveckling/Glasgow, UK.
Tidpunkt: 8-11 september 2020
Johanna Lönngren

Naturvetenskapernas och Matematikens Didaktik

12 000

(NMD)/ Ghent, Belgien
Tidpunkt: 23-26 november 2020
Hans Örtegren

Estetiska ämnen/Baeza, Andulucia, Spanien

12 000

Tidpunkt: 6-9 juli 2020
Catarina Andersson

Naturvetenskapernas och Matematikens Didaktik

12 000

(NMD / Reykjavik, Island.
Tidpunkt: 5-7 november 2020
Magnus Wink

Estetiska ämnen/Mariestad, Sverige.

6000

Tidpunkt: 22-24 september 2020
Oleg Popov

Naturvetenskapernas och Matematikens Didaktik

12 000

(NMD/Leiden, Holland.
Tidpunkt: 7-10 juli 2020
SUMMA

66 000 kr

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 maj 2020

Lärarhögskolan

901 87 Umeå

www.umu.se

Beslut
Föreståndarens beslutsmöte (FBM)
Lärarhögskolan
FS 2.1.6-541-20

2020-04-27
Sid 3 (3)

Expedieras till:
Alla sökande, Prefekter vid institutioner där sökande beviljats medel, ekonomiansvariga vid
institutioner där sökande beviljats medel, Ahmad Hussein, Anna Nordström,
Registrator
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Ärende p: 22
Internationell publicering – översättning/språkgranskning, 2:a utlysningen 2020
Föredragande: Ahmad Hussein
Bakgrund: Den 10 mars utlyste Lärarhögskolan 44 000 kr i medel för ökad internationell
publicering avseende översättning/språkgranskning under år 2020 med sista ansökningsdag den
31 mars 2020. Summan utökades till 66 000 kr med kvarstående pengar från andra utlysningar
inom samma kategori, dvs utlysningar av internationaliserings medel. Sammanlagt inkom 11
ansökningar. Alla inlämnade ansökningar visar tydligt hur sökta medel kan leda till internationell
publicering. I ansökningarna framgår också en framskriden publikationsprocess med både
namngiven och referensgranskad publikation. Vid beredningen av ansökningarna används norska
listans ranking ( http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/ ). Alla namngivna publikationer i de inlämnade
ansökningarna kunde återfinnas i norska listan genom titel på tidskrift eller namn på förlag. Alla
de inkomna ansökningarna uppfyller kriterierna och är av god kvalitet och kan därför fördelas
medel à 6 000 kr till varje sökande.
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
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Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beslutar följande fördelning av medel för ökad
internationell publicering – översättning/språkgranskning:
Namn

Institution

beviljade medel i kr

Pia Almarlind

Naturvetenskapernas och

6 000

Matematikernas Didaktik
(NMD)
Louise Lindkvist

Pedagogiska Institutionen

6 000

Annika Manni

Tillämpad

6 000

utbildningsvetenskap (TUV)
Magnus Ferry

Pedagogiska Institutionen

6 000

Anders D Olofsson

Tillämpad

6 000

utbildningsvetenskap (TUV)
Maria Lindfors

Pedagogiska Institutionen

6 000

Johan Edin

Pedagogiska Institutionen

6 000

Fanny Petterson

Pedagogiska Institutionen

6 000

Eva Silfver

Pedagogiska Institutionen

6 000

Linn Hentschel

Estetiska ämnen

6 000

Robert Holmgren

Pedagogiska Institutionen

6 000

Summa

66 000

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 maj 2020.

Expedieras till:
Alla sökande, Prefekter vid institutioner där sökande beviljats medel, ekonomiansvariga vid
institutioner där sökande beviljats medel, Ahmad Hussein, Anna Nordström, Registrator
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Ärende p: 23
Beslut om bidrag för utlandsstudier/-VFU 2020, 2:a utlysningen
Föredragande: Ahmad Hussein

Bakgrund: Den 10 mars 2020 utlyste Lärarhögskolan 12 bidrag á 12 500 kr till
studenter för utlandsstudier/-VFU 2020 med sista ansökningsdag den 31 mars 2020 (FS
2.1.6-543-20).
Sammanlagt inkom 8 ansökningar för denna utlysning om bidrag för utlandsstudier/VFU. Två ansökningar ströks efter att sökanden begärt att dra tillbaka ansökan. Dessa två
sökande hade bestämt sig för att inte åka iväg med anledning av Coronasituationen och
siktar istället på att göra VFU i Sverige. Ytterligare en ströks på grund av att den sökande
ska göra en del av sin VFU i sitt hemland (Finland). Vår motivering är att det i
utlysningen står att ansökningar för VFU i ett land där sökande är medborgare kommer
inte att beaktas.
Sammanlagt föreslås att Lärarhögskolan beviljar fem bidrag à 12 500 kr, se fördelning i
tabellen nedan.
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, samordna med lärarhögskolans
internationella koordinator och med studierektor/kursansvarig vid berörd institution.
För att garantera kvaliteten ska utlands-VFU:n ha förankrats med aktuell institution vid
Umeå universitet och med Lärarhögskolans internationella ansvarig. Sökande ska också
uppvisa besked om antagning vid mottagande lärosäte. Om ansökan gäller utlands-VFU
som inte anordnats av något av Lärarhögskolans partneruniversitet ska den som beviljats
medel skicka in ett intyg eller e-mail från skolföreträdare på mottagande skola där det
framgår att:
1) den sökande är välkommen att göra sin VFU under ansökt period,
2) den aktuella skolan bedriver reguljär verksamhet
3) samt att den sökande kommer att få en behörig lärare som handledare.
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. Alla sökande som har beviljats bidrag har blivit informerade om att
utifall Coronakrisen fortsätter och därmed utgör ett hinder för dem att göra VFU i
utlandet, så är de istället inskrivna att göra VFU i Sverige under hela VFU-perioden. De
som beviljats bidrag uppmanas även att invänta uppdaterade riktlinjer från Umeå
universitet avseende höstens studier innan resa beställs.
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: Lärarhögskolans föreståndare beslutar att fördela bidrag för utlandsstudier till följande
personer under förutsättning att ovan beskrivna krav uppfylls.

Namn

Resmål/
ändamål

Period

Bidrag

Irina Eriksson

Svenska skolan i Wien/VFU (att
undervisa i fritidshem)

2020-09-30 till 2020-1101

12 500

Josefine
Strinnholm

Svenska skolan Gran
Canaria/Delar av VFU-kursen
6PE258 (Läraryrkets dimensioner
för grundskolans åk 4-6) som
pågår under ht20.

2020-08-31 till 2020-0925

12 500

Jonna
Gleisner

Svenska skolan Gran
Canaria/Delar av VFU-kursen
6PE258 (Läraryrkets dimensioner
för grundskolans åk 4-6) som
pågår under ht20.

2020-08-31 till 2020-0927

12 500

Marie
Christensson

Siktar på att göra praktiken vid en
gymnasieskola i Nord -Norge eller vid
en svensk gymnasieskola i
Österbotten/Finland. Återkommer
med besked

2020-11-23 till 2020-1220

12 500*

Ella Sjömark

Svenska skolan i Nairobi/VFU Ämneslärarprogrammet,
ingångsämne Historia.

2020-11-09 till 2020-1213

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
Expedieras till:
Alla sökande, Ahmad Hussein, Helena Gradin, Stina Berglund, Fredrika Moliis, Anna
Nordström, Registrator
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Ärende p: 24
Ersättning för arbete inom ramen för den granskning av yrkeslärarprogrammet som
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, kommer utföra våren 202o
Föredragande: Anna Nordström
Beskrivning: UKÄ kommer att starta en utvärdering av yrkeslärarprogrammet våren 2020.
Lärarhögskolans kansli kommer att fungera som stöd i arbetet med självvärderingen, se bilaga 1.
Robert Holmgren, Pedagogiska institutionen och Johan Hansson, Institutionen för idé och
samhällsstudier, har föreslagits från prefekterna vid respektive institutioner att ansvara för
självvärderingen som skribenter, se bilaga 2 a och 2 b.
Institutionerna ska ersättas för nedlagt arbete. Förslaget är att Institutionen för samhällsstudier
ersätts med 80 timmar och att Pedagogiska institutionen ersätts med 80 timmar + ytterligare 16
timmar för slutarbete.
Granskning ska utföras av Pedagogiska institutionen, Torbjörn Lindmark och Gerd Pettersson,
Institutionen för idé- och samhällsstudier, Lars Samuelsson samt Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap, Ron Mahieu. Institutionerna ersätts med 8 timmar per person alltså totalt
32 timmar.
All ersättning utgår enligt interndebiteringstaxan för lektorer eller adjunkter.
Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli
Beslut: Föreståndaren beslutar att:
 ersätta Institutionen för samhällsstudier med 80 timmar och att Pedagogiska institutionen
med 96 timmar för skribentarbetet och slutarbetet med självvärderingen samt
 ersätta Pedagogiska institutionen med 16 timmar, Institutionen för idé- och
samhällsstudier med 8 timmar och Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap med
8 timmar för granskningsarbetet.
Motivering till beslut: Arbetet med att hantera UKÄ: s granskningar är av sådan betydelse att
det motiverar att särskild ersättning utgår.
Bilaga:
1) Angående Universitetskanslersämbetets granskning av yrkeslärarexamen 2020,
2 a och b) Överenskommelse UKÄ YRK Institutionen för idé och samhällsstudier och Pedagogiska
institutionen.
Projektkonto och utbetalningssätt: Kostnaden tas från projekt 6000 00 005. Institutionerna
internfakturerar Lärarhögskolan när arbetet är slutfört.
Expedieras till: Jonas Nilsson, Johan Hansson, Lars Samuelsson, Kristina AdolfssonJacobsson, Simon Wolming, Robert Holmgren, Torbjörn Lindmark, Gerd Pettersson, Daniel
Sandén, Per Kristmansson, Ron Mahieu, Liselott Engström, Birgitta Wilhelmsson, Boa Drammeh,
Anna Nordström, Maria Löfgren, Registrator

-
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Angående Universitetskanslersämbetets granskning av
yrkeslärarexamen 2020
Information från Universitetskanslersämbetet
Inom ramen för det nationella kvalitetssäkringssystemet av högre utbildning kommer
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att genomföra utvärderingar av utbildningar på grundnivå och
avancerad nivå. Med utgångspunkt i utvärdering av utbildning på grundnivå planerar UKÄ att
starta utvärderingar av yrkeslärarexamen i mars 2020. Datum för upptaktsmöte är ännu inte
fastställt men kommer troligtvis att äga rum i mitten av mars 2020.
Arbetsprocess och skribentskap vid Umeå universitet
Lärarhögskolans kansli kommer att fungera som stöd i arbetet med självvärderingen av
yrkeslärarprogrammet. Robert Holmgren, Pedagogiska institutionen och Johan Hansson,
Institutionen för idé- och samhällsstudier har föreslagits från prefekterna vid respektive
institutioner att ansvara för självvärderingen som skribenter. Robert Holmgren och Johan
Hansson har självklart möjlighet att i sin tur ta hjälp av sina kollegor för insamlade av material och
hjälp med skrivande. Lärarhögskolan kommer att ersätta institutionerna för arbetet med
materialinsamling och skribentskap. Institutionerna avgör själv hur de avsatta timmarna fördelas
mellan personer vid institutionen/mellan institutioner när det gäller förberedelsearbete och
skribentskap.
I skribentskapet ingår att bidra med skriftliga underlag i självvärderingen kring hur ett antal
nationella examensmål säkerställs inom ramen för yrkeslärarexamen. Lärarhögskolan kommer att
kalla skribenterna till ett upptaktsmöte i februari månad för att berätta om arbetet som ska
genomföras och hur vi kan hjälpas åt med detta på bästa sätt.
Förberedelse och insamling av material våren 2020
Nedan framgår vilka uppgifter som institutionerna under våren behöver bistå med:
- Ifyllande av matris för respektive kurs. Lärarhögskolan har skapat matrisen och fyllt i de delar
som det interrimistiska rådet för yrkeslärarprogrammet under hösten 2019 enats om. Särskilt
underlag med instruktioner kommer att skickas ut under februari/mars månad 2020.
- Revideringar alternativt skapa nya av kursplaner för respektive kurs inom programmet.
- Insamlande av material kring specifika frågeområden samt kring hur man konkret arbetar i
respektive kurser för att säkerställa ett antal examensmål som med hög sannolikhet kommer att
utvärderas av UKÄ, beskriva förutsättningar, genomförande, examination etc. Särskilt underlag
med instruktioner kommer att skickas ut under februari/mars månad. Här kan ytterligare
instruktioner tillkomma, då UKÄ offentliggör sin vägledning för utvärdering av yrkeslärarexamen.
Tidsplan för arbetet
Februari Upptaktsmöte för medverkande skribenter
Februari/mars Informationsbrev till berörda institutioner om arbetsprocess
Mars Information vid Prefekt- och studierektorsmöte om arbetsprocess
Mars Underlag med instruktioner kring matriser, översyn av ämnesdidaktik inklusive metodik
samt förberedelse kring specifika frågeområden och examensmål skickas ut till berörda
institutioner
Maj (preliminärt) Självvärderingen lämnas in via UKÄ direkt
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Ytterligare instruktioner kring insamlande av material kan tillkomma då UKÄ:s vägledning och
riktlinjer för utvärderingen av yrkeslärarexamen fastställs och offentliggörs.
Ersättning och utbetalning
Institutionerna kommer att ersättas för nedlagt arbete motsvarande 80 timmar per institution.
Ersättning utgår enligt interndebiteringstaxan för lektorer och utbetalas efter att arbetet är
slutfört.

Vid frågor och funderingar kontakta:
Maria Löfgren, rektor Lärarhögskolan
Boa Drammeh, kanslichef Lärarhögskolan
Birgitta Wilhelmsson, utbildningsledare Lärarhögskolan
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Ärende p: 25
Ersättning för kursutveckling av ämnesdidaktikinslagen i KPU
Föredragande: Anna-Karin Lidström Persson
Bakgrund: Kursutvecklingsmedel omfattande 175 000 kr har under 2019 betalats ut till
kursansvariga institutioner i den nya KPU-utbildningen enligt beslut i Lärarhögskolans styrelse
190219. För Skolans uppdrag, 15 hp, Undervisning och lärande, 15 hp, samt Bedömning för och
av lärande, 15 hp, utbetalades ersättning motsvarande 40 timmar för varje kurs. Kursansvarig
institution ansvarar för vidare fördelning till medverkande institutioner.
I kurserna Undervisning och lärande, 15 hp, och Bedömning för och av lärande, 15 hp, ingår
ämnesdidaktikmoduler omfattande 3 hp respektive 4 hp. För undervisningen och examinationen
av dessa moduler svarar fem olika institutioner: institutionen för estetiska ämnen i
lärarutbildning, institutionen för kost- och måltidsvetenskap, institutionen för
naturvetenskapernas och matematikens didaktik, institutionen för språkstudier samt pedagogiska
institutionen.
Representanter från dessa institutioner har arbetat fram kursplanetext vad gäller innehåll, mål och
examinationer för de ämnesdidaktiska modulerna. Arbetet har varit mer tidskrävande än vad som
kunde förutses eftersom innehållet i ämnesdidaktiken ska relatera till det övriga innehållet i
kursen där modulen ingår och dessutom fungera för fem olika ämnesdidaktiska ämnesområden.
Därför föreslås att ersättning motsvarande 10 timmar betalas ut till de fem institutionerna:
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildning, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap,
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Institutionen för språkstudier
samt Pedagogiska institutionen, för utveckling av de två ämnesdidaktiska modulerna.

Beredning: Utbildningsledare Lärarhögskolans kansli i samråd med controller samt
rådsordförande för ämneslärarprogrammet och KPU

Beslut: Föreståndaren beslutar att ersättning motsvarande 10 timmar per institution betalas ut
till berörda institutioner.

Projektkonto och utbetalningssätt: Projekt på Lärarhögskolan 6000 00 005, vh 12. Berörda
institutioner internfakturerar Lärarhögskolan och ersättning utgår i enlighet med universitetets
interndebiteringstaxa för adjunkter eller lektorer.
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Expedieras till:
Prefekter, studierektorer och ekonomer vid
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildning
Institutionen för kost- och måltidsvetenskap
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Institutionen för språkstudier
Pedagogiska institutionen
Rådsordförande för ämneslärarprogrammet och KPU Catarina Rudälv och Ingela Valfridsson
Controller Lärarhögskolans kansli Anna Nordström
Utbildningsledare Lärarhögskolans kansli Anna-Karin Lidström Persson
Registrator
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Ärende p: 26
Ändring av efterledet av kursnamn i utbildningsvetenskaplig kärna från UK till UVK
Föredragande: Anna-Karin Lidström Persson
Bakgrund: Vid en jämförelse med övriga lärosäten framgår att den vanligaste förkortningen och
allmänt vedertagna är UVK. Därför föreslås att förkortningen UVK införs för kurser tillhörande
området utbildningsvetenskaplig kärna. Eftersom ändringen av efterledet endast är av redaktionell
karaktär och inte påverkar innehållet i kurserna påverkas inte möjligheter till tillgodoräknanden
och andra jämförelser av kurserna.
Kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna har sedan 2014 innehållit ett efterled i kursnamnet
med förkortningen (UK) och kurser inom verksamhetsförlagd utbildning har innehållit efterledet
(VFU), t ex Specialpedagogik (UK), 5 hp, Läraryrkets dimensioner (VFU), 22,5 hp.
Anledningen till att förkortningen UK och VFU lades till i alla kursnamn var att det skulle
förtydliga tillhörigheten av kurserna. En lärarexamen är uppbyggd av de tre delarna
utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp, verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp, samt ämnesstudier i
varierande omfattning. Det ansågs vara en fördel för så väl studenter som för anställda vid
institutioner, Lärarhögskolan och vid Studentcentrum, examina, om det i kursnamnet framgår till
vilket av de tre områdena kursen hör.
I samband med att en ny kompletterande pedagogisk utbildning och ett reviderat
yrkelärarprogram startar ht 20 är det praktiskt möjligt att genomföra förändringen på ett enkelt
sätt. För övriga program, förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammen, får ändringen av
efterledet UVK göras i samband med gängse kursplanerrevideringar.
Beredning: Utbildningsledare och ekonomisamordnare, Lärarhögskolans kansli i samråd med
examenshandläggare, Studentcentrum, examina.
Beslut: Föreståndaren beslutar att förkortningen UVK införs för kurser tillhörande området
utbildningsvetenskapligkärna.

Expedieras till:
Prefekter, studierektorer vid institutioner som är ansvariga för kurser i UVK och VFU
Rådsordförande för ämneslärarprogrammet och KPU Catarina Rudälv och Ingela Valfridsson
Rådsordförande för grundlärarprogrammet Jonas Wikström och Susanne Yttergren
Rådsordförande för förskollärarprogrammet Helena Rosqvist
Rådsordförande för yrkeslärarprogrammet Robert Holmgren
Lärarhögskolans kansli
Studentcentrum, examensenheten
Registrator
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Ärende p: 27
Utvecklingsprojekt om hållbar utveckling i förskollärarprogrammet
Föredragande
Boa Drammeh

Bakgrund
I Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskning av förskollärarexamina erhöll Umeå universitet
omdömet ifrågasatt kvalitet. Kritiken rörde framförallt säkerställande av examensmål, dvs. att
bedömningskriterier inte funnits eller varit otillräckliga för utbildningens examinationer. Ett
gediget utvecklingsarbete har pågått under 2019 och början av 2020 för att åtgärda bristerna.
När det gäller examensmålet om att ”i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, med särskilt beaktande av de mänskliga
rättigheterna, i synnerhet barns rättigheter enligt barnkonventionen samt en hållbar utveckling”
fick Umeå universitet, utöver säkerställande, även underkänt för innehåll och genomförande
avseende förmåga att göra bedömningar utifrån en hållbar utveckling i det pedagogiska arbetet.
Även när det gäller hållbar utveckling har ett större revideringsarbete pågått under 2019 och
början av 2020 för att stärka upp förmågan att kunna göra bedömningar i det pedagogiska arbetet.
Förändringar har gjorts i såväl utbildningsvetenskaplig kärna, i inriktningskurser inom det
förskolepedagogiska området och i VFU-kurser. Dessa åtgärder bedöms fullt tillräckliga för att
åtgärda UKÄ:s kritik. Likväl är det Lärarhögskolan bedömning att förmågan att i förskolans
pedagogiska arbete göra bedömningar utifrån en hållbar utveckling kan stärkas ytterligare
framförallt när det gäller innehåll, progression samt när det gäller samordning mellan
medverkande institutioner. Hållbarhet är ett prioriterat mål i såväl Umeå universitets som i
Lärarhögskolans verksamhetsplan. Av denna anledning har Lärarhögskolans styrelse beslutat att
påbörja ett utvecklingsarbete för att ytterligare stärka denna aspekt i programmet.

Förslag
Lärarhögskolan beslutar att avsätta medel för ett utvecklingsarbete avseende innehåll, progression
och samordning avseende förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån en
hållbar utveckling. Utvecklingsarbetet ska också innehålla konkreta förslag på hur man kan
bedöma att studenterna uppnår det ovan nämnda examensmålet. Projektet berör följande
medverkande institutioner: Institutionen för idé- och samhällsstudier, Institutionen för
naturvetenskapernas och matematikens didaktik och Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap.
En person per institution utses för att ingå i en projektgrupp för att tillsammans utarbeta förslag
på hur innehåll, progression och samordning kan utvecklas. En av ledamöterna utses till
ordförande (denna person erhåller fler timmar) och ansvarar för att i dialog med övriga
medverkande utarbeta ett skriftligt förslag som lämnas till Lärarhögskolans föreståndare senast
den 31 oktober 2020. Ledamöter i arbetsgruppen får 24 timmar var, ordförande får 36 timmar och
ersättning utgår i enlighet med universitetets interdebiteringstaxa. Förslaget ska, efter behandling
i programråd och genomförd remissomgång, fastställas av Lärarhögskolans styrelse.
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Kostnaderna ska belasta projekt 6000 00 005. Institutionerna internfakturerar Lärarhögskolan
efter slutfört uppdrag.

Tidsplan
September-oktober 2020: Utarbetande av förslag.
31 oktober 2020: Inlämning av förslag till Lärarhögskolans föreståndare.
November 2020: Behandling i programråd och remissomgång.
December 2020: Beslut av Lärarhögskolans styrelse.

Beredning
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli.

Beslut
Lärarhögskolans föreståndare beslutar att fastställa förslaget.

Expedieras till:
Helena Rosqvist, Jonas Nilsson, Helena Näs, Per Kristmansson, Berit Östlund, Lisbeth Lundahl,
Carina Hjelmér, Anders Steinwall (planeringsenheten), Birgitta Wilhelmsson, Anna Tegström, Eva
Alenius, Anna Nordström, Registrator
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Ärende p: 28
Tillägg till beslut p59:2019 och p71:2019 Ersättning för arbetet med de av UKÄ ifrågasatta
examenstillstånden, förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot
fritidshem
Föredragande: Anna Nordström
Beskrivning: Våren 2018 granskades förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammen av
Universitetskanslersämbetets (UKÄ). Resultatet av granskningen blev ifrågasatt kvalité på
förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. För att
komma till rätta med bristerna togs en arbetsprocess inklusive tidsplan fram och ersättningsnivåer
beslutades enligt beslut p59:2019. Ett tilläggsbeslut togs enligt beslut p71:2019 som reglerade
ersättning för granskningsarbete utfört av Lisbeth Lundahl, Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap (TUV), under hösten 2019.
Enligt beslut p59:2019 ska ersättning för skribenternas arbete med åtgärdsredovisningen under
våren 2020 utgå med 80 timmar per program. Då arbetet visat sig vara betydligt mer omfattande
föreslås ytterligare ersättning för skribenternas arbete med:
 120 timmar för arbetet med förskollärarprogrammet, Lisbeth Lundahl, och
 80 timmar för arbetet med grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem, Signild
Lehmar.
Enligt samma beslut ska ersättning för granskningsarbete av åtgärdsredovisningarna utgå med 20
timmar. Då också detta arbete visat sig vara betydligt mer omfattande föreslås ytterligare
ersättning för granskningsarbete med 28 timmar. Det är Birgit Andersson och Carina Hjelmér på
TUV som utför granskningsarbetet och totalt ersätts de alltså med 24 timmar var.
All ersättningen utgår enligt universitetets interndebiteringstaxa för lektorer eller adjunkter.
Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli
Beslut: Föreståndaren beslutar att ersätta TUV i enlighet med ovanstående förslag.
Motivering till beslut: Arbetet med att hantera UKÄ: s synpunkter är av sådan betydelse att det
motiverar att särskild ersättning utgår.
Bilagor: Beslut p59:2019 och beslut p71:2019
Projektkonto och utbetalningssätt: Kostnaden tas från projekt 6000 00 005. Institutionen
internfakturerar Lärarhögskolan efter slutfört arbete.

Expedieras till:
Per Kristmansson, Liselott Engström, Anna Tegström, Birgitta Wilhelmsson, Maria Löfgren, Boa
Drammeh, Anna Nordström, Registrator
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Ärende p: 59
Ersättning för arbetet med de av UKÄ ifrågasatta examenstillstånden,
Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet med inriktning mot
fritidshem
Föredragande: Anna Nordström
Beskrivning: Våren 2018 granskades Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammen av
Universitetskanslersämbetets (UKÄ). Resultatet av granskningen blev ifrågasatt kvalité på
Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. För att
komma till rätta med bristerna har en arbetsprocess inklusive tidsplan tagits fram enligt nedan:
2019




2020




1 maj-9 september: Arbete med analys och åtgärdsplan i tre grupper (se nedan)
10-21 september: Granskning av analys och åtgärdsplaner för respektive inriktning: Maria
Löfgren,
22 september till och med december: Färdigställande av de revideringar som behöver
göras i kursplaner, bedömningskriterier osv. enligt analys- och åtgärdsplan.

januari-februari: färdigställande av återredovisning till UKÄ för respektive
examensinriktning
Mars: Granskning av återredovisning samt färdigställande av underlag.
10 april: Uppladdning av återredovisning i UKÄ direkt.

Förslag till ersättning för detta arbete framgår nedan.
Ersättning som utbetalas 2019:
 Arbetsgrupp Fritidshem (Birgit Andersson och Susanne Yttergren): 100 timmar för
analys- och åtgärdsarbete
 Arbetsgrupp Förskola 1 (mål 1-3, Anna Lindqvist, Berit Östlund och Anna Olausson): 100
timmar för analys- och åtgärdsarbete
 Arbetsgrupp Förskola 2 (mål 4-6) (Helena Rosqvist och Birgitta Wilhelmsson): 100
timmar för analys- och åtgärdsarbete.
Det står prefekt och studierektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) fritt
att fördela de sammanlagt 300 timmarna mellan de olika grupperna i proportion till det arbete
som behöver utföras i respektive grupp. Kostnaden för Birgitta Wilhelmssons arbete betalas av
Lärarhögskolans kansli.
Arbete som ska utföras och ersättas under 2020:
 Skribent åtgärdsredovisning till UKÄ januari-mars: 80 timmar för
Förskollärarprogrammet och 80 timmar för Grundlärarprogrammet med inriktning mot
fritidshem
 Granskare av åtgärdsredovisningar: 20 timmar
Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli
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Beslut: Föreståndaren beslutar att under 2019 ersätta TUV för 300 timmar och 2020 ersätts
arbetet med totalt 100 timmar.
Ersättningen utgår enligt universitetets interndebiteringstaxa för lektorer.
Motivering till beslut: Arbetet med att hantera UKÄ: s synpunkter är av sådan betydelse att det
motiverar att särskild ersättning utgår.
Projektkonto och utbetalningssätt: Kostnaden tas från projekt 6000 00 005. För
ersättningen som ska utgå 2019 internfakturerar institutionen Lärarhögskolan senast 2019-12-31.
För ersättning som ska utgå 2020 ska faktureringen göras efter slutfört arbete.

Expedieras (190916):
Per Kristmansson, Liselott Engström, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Anna Lindqvist, biträdande föreståndare, Lärarhögskolan
Birgitta Wilhelmsson, Boa Drammeh, Agnetha Simm, Anna Nordström, Lärarhögskolan
Registrator
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Ärende p: 71
Tillägg till beslut p59:2019 Ersättning för arbetet med de av UKÄ ifrågasatta examenstillstånden,
Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem
Föredragande: Anna Nordström
Beskrivning: Våren 2018 granskades Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammen av
Universitetskanslersämbetets (UKÄ). Resultatet av granskningen blev ifrågasatt kvalité på
Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. För att
komma till rätta med bristerna togs en arbetsprocess inklusive tidsplan fram och ersättningsnivåer
beslutades enligt beslut p59:2019.
Ersättning för granskning av arbetet under våren 2020 framgår av tidigare nämnda beslut. Ett
granskningsarbete ska också göras under hösten 2019 av Lisbeth Lundahl, Institutionen för
tillämpad utbildningsvetenskap (TUV), och denna ersättning regleras inte i beslutet.
Förslag till ersättning för ovanstående arbete under hösten 2019 är 24 timmar.
Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli
Beslut: Föreståndaren beslutar att ersätta TUV med 24 timmar för det ytterligare arbetet med
granskning av de analys- och åtgärdsplanerna som arbetats fram i enlighet med tidigare beslut.
Ersättningen utgår enligt universitetets interndebiteringstaxa för lektorer.
Motivering till beslut: Arbetet med att hantera UKÄ: s synpunkter är av sådan betydelse att det
motiverar att särskild ersättning utgår.
Bilagor: Beslut p59:2019
Projektkonto och utbetalningssätt: Kostnaden tas från projekt 6000 00 005. Institutionen
internfakturerar Lärarhögskolan senast 2019-12-31.

Expedieras (191119):
Per Kristmansson, Liselott Engström, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Anna Lindqvist, Birgitta Wilhelmsson, Boa Drammeh, Anna Nordström, Lärarhögskolan
Registrator
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