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Tid: Kl 10.00 
Plats: Online via Teams, se länk i inbjudan 

Ärende Anmärkning Föredragande 

63 Revidering av 
utbildningsplaner 

Anmälan av beslut 

Bilaga p 63 

Birgitta Wilhelmsson 

 

64 Internationell publicering – 
konferensdeltagande, 1:a 
utlysningen 2021 

Beslut 

Bilaga p 64 

Ahmad Hussein 

 

65 Internationell publicering – 
översättning/ 
språkgranskning, 1:a 
utlysningen 2021 

Beslut 

Bilaga p 65 

Ahmad Hussein 

66 Anordnande av 
internationella konferenser/ 
symposier inom 
utbildningsvetenskap vid 
Umeå universitet, 2021 

Beslut 

Bilaga p 66 

Ahmad Hussein 

67 Forskarutbyte inom det 
utbildningsvetenskapliga 
området, 2021 

Beslut 

Bilaga p 67 

Ahmad Hussein 

68 Internationalisering i 
grundutbildningen, 1:a 
utlysningen 2021 

Beslut 

Bilaga p 68 

Ahmad Hussein 

69 Kursutvecklingsmedel från 
Fler vägar in i läraryrket till 
Institutionen för 
naturvetenskapernas och 
matematikens didaktik 

Beslut 

Bilaga p 69 

Axel Bennhage 

70 Tillsättning av arbetsgrupp 
för översyn av 
bedömningsunderlag, VFU 

Beslut 

Bilaga p 70 

Anna Lindqvist 

71 Ändrade terminstider för 
speciallärar- och 
specialpedagogprogrammet, 
läsåret 2021/2022 

Beslut 

Bilaga p 71 

Anna Tegström 

72 Begränsning av omprov på 
verksamhetsförlagd 
utbildning och praktik på 
Lärarhögskolans 
utbildningar 

Beslut 

Bilaga p 72 

Fredrik Andersson 
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Ärende Anmärkning Föredragande 

73 Dispens för 
förkunskapskraven på kursen 
6SH016 Profession och 
vetenskap på 
Ämneslärarprogrammet 
vårterminen 2021 

Beslut 

Bilaga p 73 

Fredrik Andersson 

74 Remissyttrande på 
promemorian Gymnasie- och 
gymnasiesärskoleutbildning 
med specialidrott  

Anmälan av beslut 

Bilaga p 74 

Fredrik Andersson 

75 Planeringsbidrag 2021 Beslut  

Bilaga p 75 

Carina Rönnqvist 
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Ärende p: 63  
 
Revidering av utbildningsplaner 
 
Föredragande: Birgitta Wilhelmsson  
 
Bakgrund och beredning: Regeringen aviserade under hösten 2020 att skolor och 
förskolor behöver bli bättre på att möta barn och elever med ADHD och andra 
neuropsykiatriska svårigheter. Dessutom menar regeringen att sexualundervisningen 
behöver stärkas i skolorna. Det är skälet till att regeringen inför nya examensmål i 
lärarutbildningarna för att säkerställa att studenter får kompetens om detta på 
utbildningarna. De nya examensmålen träder i kraft den 1 januari 2021 och ska börja 
tillämpas i utbildningar som startar höstterminen 2021. 
 
Det innebär att inom ämnes-/grund-/yrkes-/förskollärarprogrammen ska 
följande examensmål läggas till:  

- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra tillgodose elevers 
(förskollärarprogrammet: barns) behov av specialpedagogiska insatser, 
inbegripet specialpedagogiska insatser för elever (förskollärarprogrammet: 
barn) med neuropsykiatriska svårigheter.  
 

Inom ämnes-/grund-/yrkeslärarprogrammen ska dessutom nedan examensmål läggas 
till: 

- visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, 
sexualitet och relationer. 

 
Införandet av nya examensmål innebär att utbildningsplanerna för nedan program 
behöver revideras; 
 
LYFSK  Förskollärarprogrammet (dnr 515-631-11) 
LYGFR  Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem  

(dnr 515-605-13) 
LYGFT  Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass – åk 3 

(dnr 515-632-11) 
LYGRM  Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i åk 4-6 (dnr 515-606-13) 
LYKPU  Kompletterande pedagogisk utbildning (FS 3.1.3-1934-19) 
LYYRK  Yrkeslärarprogrammet (dnr 515-634-11) 
 
Eftersom Rektor vid Umeå universitet fastställt ett nytt regelverk vid Umeå universitet för 
utbildningsplaner, FS 1.1–142–19, från och med 2020-01-01 är det även skäligt att 
revidera utbildningsplaner för nedan program; 
 
LYSPE Specialpedagogprogrammet (dnr 515-2101-12) 
LYSPL Speciallärarprogrammet (dnr 515-2100-12) 
LYSYV Studie- och yrkesvägledarprogrammet (dnr 515-2102-12) 
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Motivering till beslut: Nya examensmål kräver enligt Umeå universitets regelverk att 
utbildningsplanerna revideras. Dessutom har rektor sedan 2020-01-01 infört ett nytt 
regelverk vilket gör att det är skäligt att revidera ytterligare tre programs 
utbildningsplaner; Specialpedagogprogrammet, Speciallärarprogrammet och Studie- och 
yrkeslärarprogrammet.  
 
Beslut: Föreståndaren beslutar att fastställa att revideringar görs av ovan nämnda 
utbildningsplaner under december månad 2020 med ikraftträdande 2021-01-01 enligt 
regeringens direktiv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expediering (201214): 
Lärarhögskolans kansli 
Lars-Erik Lauritz, Anna Lindqvist, Lärarhögskolan 
Programrådsordföranden 
Registrator 
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Ärende p: 64 
 

Internationell publicering - konferensdeltagande, 1:a utlysningen 2021 

Föredragande: Ahmad Hussein 

Bakgrund: Den 3 november 2020 utlyste Lärarhögskolan 150 000 kr i medel för ökad 
internationell publicering avseende konferensresor under år 2021 med sista ansökningsdag den 24 
november 2020 (FS 2.1.6-1976-20).  
 
Sammanlagt inkom 8 ansökningar, varav Tre sökande sorterats bort pga att dessa sökande sökt 
bland utlysningskategorier till två olika utlysningar samtidigt men efter kontakt med dem valde att 
inte prioritera denna utlysning om konferensdeltagande. I princip får man ej söka för två olika 
utlysningar samtidigt under samma utlysningskategori och omgång. Två sökande beviljades medel 
för konferensdeltagande (avser första utlysningen 2020), Tre sökande beviljades medel för 
konferensdeltagande (avser andra utlysningen 2020) men på grund av Coronarestriktionerna blev 
det inte möjligt för dessa fem sökande att delta i avsedda konferenser vilket gjorde att medlen inte 
kunde förbrukas och återfördes till Lärarhögskolan. Därför söker de internationaliseringsmedel för 
2021. Med anledning av rektors beslut avseende covid-19 vårterminen 2021 (FS 1.1-2617-20) 
beviljas inga medel för aktiviteter under vårterminen 2021.  
 
Sammanlagt beviljas 4 ansökningar medel inom ramen för denna utlysning. För sökande som 
ansökt om medel för konferensresa utanför Europa är schablonbeloppet (18 000 kr), inom Europa 
(12 000 kr) och inom Norden (utom Island) har schablonbeloppet sänkts till 9000 kr. För sökande 
som ansökt om medel för konferensresa inom Sverige har schablonbeloppet sänkts till 6000 kr.  
 
Summan av beviljade medel enligt ovan underskrider den utlysta summan med 99 000 kr. De 
medel som inte fördelas i denna utlysningsomgång ska fördelas i samband med den andra 
utlysningen vårterminen 2021, under förutsättning att reserestriktioner upphävs. 
 
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 2021. Senast den 1 december 2021 ska den som beviljats 
medel inkomma med en rapport i detta webbformulär:  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-aZLWjH1Mk-UZzmPGead5AJ9fJh--
G1IoXjvNPVb7iZUNFJQNDhHSjk3Wk9UT01QSTNOWlhPTVVHNy4u  
 
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.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-aZLWjH1Mk-UZzmPGead5AJ9fJh--G1IoXjvNPVb7iZUNFJQNDhHSjk3Wk9UT01QSTNOWlhPTVVHNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-aZLWjH1Mk-UZzmPGead5AJ9fJh--G1IoXjvNPVb7iZUNFJQNDhHSjk3Wk9UT01QSTNOWlhPTVVHNy4u
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I enlighet med Umeå universitetets policy framhålls att den som erhåller medel bör beakta hållbar 
utveckling. 
 
Beredning: Lärarhögskolans kansli har berett ärendet 
 
Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beslutar följande fördelning av medel för ökad 
internationell publicering – konferensresa med paper förutsatt att reserestriktionerna upphävs:  

Namn Institution/resa till Beviljade 

medel i kr 

Catarina Andersson NMD/Reykjavik, Island 

Tidpunkt: 4-5 november 2021 

12 000 kr 

Maria Norqvist TUV/ Reykjavik, Island 

Tidpunkt: 23-25 september 2021 

12 000 kr 

Michael Lindblad TUV/Bergen, Norge 

Tidpunkt: 6-7 oktober 2021 

9000 kr 

Johanna Lönngren NMD/Perth, Australien 

Tidpunkt: 5-8 december 2021 

18 000 kr 

SUMMA 
 

51 000 kr 

 
Motivering till beslut: Samtliga inkomna ansökningar avser aktiviteter som gynnar 

internationalisering av utbildningsvetenskaplig forskning vid UmU.  
  
Projektkonto: 6000 18 011 
 
Utbetalningssätt: Lärarhögskolan fördelar ut medlen i januari 2021 
 
 
 
 
Expedieras (201221):  
Sökande 
Prefekter samt ekonomifunktion vid institutioner vars sökande beviljats medel 
Ahmad Hussein, Anna Nordström, Lärarhögskolan 
Registrator 
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Ärende p: 65 
 

Internationell publicering – översättning/språkgranskning, 1:a utlysningen 2021 

Föredragande: Ahmad Hussein 

Bakgrund: Den 3 november utlyste Lärarhögskolan 50 000 kr i medel för ökad internationell 
publicering avseende översättning/språkgranskning under år 2021 med sista ansökningsdag den 
24 november 2020. Sammanlagt inkom 10 ansökningar, varav En sökande ströks på grund av att 
denna sökande skickat in för samma ändamål två ansökningar som var identiska. Två sökande 
sorterats bort pga att dessa sökande sökt bland utlysningskategorier till två olika utlysningar 
samtidigt men efter kontakt med dem valde att inte prioritera denna utlysning om översättning 
och språkgranskning. I princip får man ej söka för två olika utlysningar samtidigt under samma 
utlysningsomgång.  
 
Summan av beviljade medel underskrider den utlysta summan med 8 000 kr som flyttas till nästa 
utlysning.  
 
Utbetalning av medel sker till sökandes institution efter att medlen har beviljats. Utöver beviljad 
summa ombesörjer Lärarhögskolan täckning för universitet- och fakultetsgemensamma kostnader 
i särskild ordning till respektive fakultet. Medel utbetalas endast för den aktivitet som den sökande 
angett i ansökan och ska förbrukas under 2021. Senast den 1 december 2021 ska den som beviljats 
medel inkomma med en rapport i detta webbformulär:  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-aZLWjH1Mk-UZzmPGead5AJ9fJh--
G1IoXjvNPVb7iZUNFJQNDhHSjk3Wk9UT01QSTNOWlhPTVVHNy4u  
 
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 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-aZLWjH1Mk-UZzmPGead5AJ9fJh--G1IoXjvNPVb7iZUNFJQNDhHSjk3Wk9UT01QSTNOWlhPTVVHNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-aZLWjH1Mk-UZzmPGead5AJ9fJh--G1IoXjvNPVb7iZUNFJQNDhHSjk3Wk9UT01QSTNOWlhPTVVHNy4u
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Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beslutar följande fördelning av medel för ökad 
internationell publicering – översättning/språkgranskning: 

Namn Institution beviljade medel i kr 
Anders Råde TUV 6 000 
Louise Lindkvist Pedagogiska institutionen 6 000 
Anne Heith Kultur- och medievetenskaper 6 000 
Erika Sturk Språkstudier 6 000 
Mathias Norqvist NMD 6 000 
Baran Johansson Språkstudier 6 000 

Johan Edin Pedagogiska institutionen 6 000 
Summa  42 000 

 

 
Motivering till beslut: Alla de inkomna ansökningarna var av god kvalitet och kan 

därför fördelas medel. 
 

 
Projektkonto: 6000 18 011 
 
Utbetalningssätt: Lärarhögskolan fördelar ut medlen i januari 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras (201221):  
Sökande 
Prefekter samt ekonomifunktion vid institutioner vars sökande beviljats medel 
Ahmad Hussein, Anna Nordström, Lärarhögskolan 
Registrator 
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Ärende p: 66 
 

Anordnande av internationella konferenser/symposier inom utbildningsvetenskap vid 
Umeå universitet, år 2021 

Föredragande: Ahmad Hussein 

Bakgrund: Den 3 november 2020 utlyste Lärarhögskolan 150 000 kr i medel 
anordnande av internationella konferenser/symposier inom utbildningsvetenskap vid 
Umeå universitet under år 2021 med sista ansökningsdag den 24 november.  
 
En enda ansökan har inkommit och bedöms vara av god kvalitet och kan beviljas medel. 
Viktigt att nämna att samma sökande beviljades medel för anordnande av internationella 
konferenser/symposier inom utbildningsvetenskap vid Umeå universitet (avser första 
utlysningen 2020, med samma ändamål och sökte om 50 000kr, men beviljad 30 000 
kr, då beviljades totalt 5 sökande 30 000 kr var genom att dela 150 000 kr med 5). På 
grund av Coronapandemin blev det inte möjligt för sökanden att anordna den planerade 
konferensen i maj 2020 och den blev framskjuten ett år, dvs 18-20 maj 2021. 
Framskjutningen gjorde att medlen inte kunde användas och sökanden fick tillstånd att 
omdisponera de 30 000 kr (se beslutet nedan/bilaga1). Därför ansöks nu ytterligare 
20 000 kr. Hela den beviljade summan ska användas under det kommande året 2021. I 
samråd med sökanden har vi kommit fram till att inte bevilja ytterligare 20 000 kr, då allt 
tyder på att en eventuell konferens kan ske digitalt och att den summan på 30 000 kr som 
beviljades tidigare kommer att räcka till och med all sannolikhet att spara en del av också.  
 
Inga medel beviljas i denna utlysning. Den totala utlysta summan på 150 000kr kan 
fördelas under nästa utlysning i mars 2021 om omständigheterna kring pandemin 
förändras och reserestriktionerna är borttagna.    
 
Utbetalning av medel sker till sökandes institution efter att medlen har beviljats. Utöver 
beviljad summa ombesörjer Lärarhögskolan täckning för universitets- och 
fakultetsgemensamma kostnader i särskild ordning till respektive fakultet. Medel 
utbetalas endast för den aktivitet som den sökande angett i ansökan och ska förbrukas 
under 2021.  
 
Senast den 1 december 2021 ska den som beviljats medel inkomma med en rapport i detta 
webbformulär:  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-aZLWjH1Mk-UZzmPGead5AJ9fJh--
G1IoXjvNPVb7iZUNFJQNDhHSjk3Wk9UT01QSTNOWlhPTVVHNy4u 
 
Om aktiviteten ska genomföras under december ska den som tilldelats medel kontakta 
Ahmad Hussein för att bestämma datum för återrapportering. Om inte rapport om 
inkommit under anvisad tid dras medlen tillbaka.  
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-aZLWjH1Mk-UZzmPGead5AJ9fJh--G1IoXjvNPVb7iZUNFJQNDhHSjk3Wk9UT01QSTNOWlhPTVVHNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-aZLWjH1Mk-UZzmPGead5AJ9fJh--G1IoXjvNPVb7iZUNFJQNDhHSjk3Wk9UT01QSTNOWlhPTVVHNy4u
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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: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli 
 
 
Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beslutar att inte bevilja medel för anordnande av 
internationella konferenser/symposier vid Umeå universitet till följande person: 
 

Namn Institution         Konferens Beviljade medel i kr 

Annika 
Norlund-
Shaswar 

Språkstudier Literacy in educational 
borderlands 
Tid: 18-20 maj 2021, 
Umeå university Campus. 
 
Medel för resor för 
inbjudna gäster. 

Ej beviljad i samråd med 
sökanden (se texten 
innan) 

SUMMA  0 kr 
 

Bilagor: Bilaga1 
 
 
Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras 
 
Projektkonto: 6000 18 011 
 
Utbetalningssätt:  
 
 
 
 
 
 
Expedieras (201221):  
Sökande 
Prefekter samt ekonomifunktion vid institutioner vars sökande beviljats medel 
Ahmad Hussein, Anna Nordström, Lärarhögskolan 
Registrator 
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Bilaga1 
 
Beslut Föreståndarens beslutsmöte (FBM) Lärarhögskolan FS 2.1.6-1795-19 2019-11-30  
Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se  
 
--- 
  

Ärende p: 60  
Omdisponering av medel för anordnande av internationell konferens vid Umeå 
universitet  
 
Föredragande: Carina Rönnqvist  
 
Bakgrund: Den 9 december 2019 beviljade Lärarhögskolans föreståndare Annika Norlund 
Shaswar 30 tkr för anordnande av ett internationellt symposium inom utbildningsvetenskap vid 
Umeå universitet, under titeln: Literacy in educational borderlands. Symposiet skulle ha 
genomförts 12-14 maj 2020 men med anledning av Covid-19 har inte aktiviteten kunnat 
genomföras som planerat. Den sökande vill istället använda medlen för motsvarande aktivitet 
2021.  
 
Beredning: Ärendet har beretts av Carina Rönnqvist och Anna Nordström  
 
Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beviljar Annika Norlund Shaswar omdisponering av 30 tkr 
att förbrukas för ovan beskrivet ändamål senast 31 december 2021.  
 
Motivering av beslut: Beslutet om omdisponering motiveras av försvårande möjligheter att 
förbruka erhållna medel enligt planering under rådande pandemi.  
 

Expedieras (201130): Annika Norlund Shaswar, Daniel Andersson (språkstudier), ekonom vid 
språkstudier, Carina Rönnqvist, Anna Nordström, Registrator 

--- 
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Ärende p: 67 
 

Forskarutbyte inom det utbildningsvetenskapliga området, år 2021 

Föredragande: Ahmad Hussein 

Bakgrund: Den 3 november 2020 utlyste Lärarhögskolan 100 000 kr i medel för forskarutbyte 
inom det utbildningsvetenskapliga området under år 2021, med sista ansökningsdag den 24 
november 2020. 
 
En enda ansökan har inkommit och bedöms vara av god kvalitet och kan beviljas medel. Viktigt att 
nämna att samma sökande beviljades medel för inresande forskare (avser första utlysningen 2020, 
med samma ändamål och beviljad 45 000 kr) men på grund av Coronarestriktionerna blev det inte 
möjligt för forskaren att resa vilket gjorde att medlen inte kunde förbrukas och återfördes till 
Lärarhögskolan. Därför söker denna person internationaliseringsmedel för 2021, och begär i 
ansökan 35 000 kr istället.   
 
Summan av beviljade medel enligt ovan underskrider den utlysta summan med 65 000 kr. 
Lärarhögskolan kommer vid ett senare tillfälle ta ställning till om en andra utlysning kommer att 
ske under vårterminen 2021, beroende på om reserestriktionerna upphävs. Se rektors beslut 
avseende covid-19, FS 1.1-2617-20. 
 
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 2021. Senast den 1 december 2021 ska den som beviljats 
medel inkomma med en rapport i detta webbformulär: 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-aZLWjH1Mk-UZzmPGead5AJ9fJh--
G1IoXjvNPVb7iZUNFJQNDhHSjk3Wk9UT01QSTNOWlhPTVVHNy4u     
 
Lärarhögskolan förbehåller sig rätten att begära in en kompletterande reseberättelse som så skulle 
behövas. Om aktiviteten ska genomföras under december ska den som tilldelats medel kontakta 
Ahmad Hussein för att bestämma datum för återrapportering. Om inte rapport om inkommit 
under anvisad tid dras medlen tillbaka.  
 
Observera att medel endast betalas ut till institution/enhet och ej till enskilda anställda. Om den 
som beviljats medel får kostnader som måste betalas privat ska reseräkning skickas till ansvarig 
institution/enhet.  
 
I enlighet med Umeå universitetets policy framhålls att den som erhåller medel bör beakta hållbar 
utveckling. 
 
Beredning: Lärarhögskolans kansli har berett ärendet 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-aZLWjH1Mk-UZzmPGead5AJ9fJh--G1IoXjvNPVb7iZUNFJQNDhHSjk3Wk9UT01QSTNOWlhPTVVHNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-aZLWjH1Mk-UZzmPGead5AJ9fJh--G1IoXjvNPVb7iZUNFJQNDhHSjk3Wk9UT01QSTNOWlhPTVVHNy4u
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Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beslutar att bevilja medel för forskarutbyte inom det 
utbildningsvetenskapliga området för år 2021 enligt nedan förutsatt att reserestriktionerna 
upphävs: 

Namn Lärosäte och institution för den person som 
ansökan avser. 

Beviljade 
medel 

Torulf Palm NMD och ansökan avser Gavin Brown 
Inresande forskare, Faculty of Education and 
Social Work, University of Auckland 
 
Planerad tidpunkt för vistelse: 1 okt-31 okt 
2021 

35 000 kr 

SUMMA 
 

35 000 kr 
 

 
Projektkonto: 6000 18 011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras (201221):  
Sökande 
Prefekter samt ekonomifunktion vid institutioner vars sökande beviljats medel 
Ahmad Hussein, Anna Nordström, Lärarhögskolan 
Registrator 
 



 

Beslut 
Föreståndarens beslutsmöte (FBM) 
Lärarhögskolan 
FS 2.1.6-1981-20 
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Ärende p: 68 
 

Internationalisering i grundutbildningen, första utlysningen 2021 

Föredragande: Ahmad Hussein 

Bakgrund: Den 3 november 2020 utlyste Lärarhögskolan 150 000 kr i medel för ökad 
internationalisering av Lärarhögskolans grundutbildningar år 2021 med sista 
ansökningsdag den 24 november 2020 (FS 2.1.6-1981-20). Av dessa medel fördelas 
90 000 kr i denna utlysningsomgång. 
 
Sammanlagt inkom två ansökningar. De två ansökningarna var av god kvalitet och kan 
beviljas medel. Viktigt att nämna att dessa två sökanden beviljades medel för 
internationalisering av grundutbildningen (avser första utlysningen 2020, med samma 
ändamål och beviljad 20 000 kr var) men på grund av Coronarestriktionerna blev det inte 
möjligt att genomföra besöket, vilket gjorde att medlen inte kunde användas och 
återfördes till Lärarhögskolan. Därför söker dem internationaliseringsmedel för 2021. 
Med anledning av rektors beslut avseende covid-19 vårterminen 2021 (FS 1.1-2617-20) 
beviljas inga medel för aktiviteter under vårterminen 2021. 
 
För kvarvarande medel i denna utlysningsomgång kommer Lärarhögskolan vid ett senare 
tillfälle ta ställning till om en andra utlysning kommer att ske under vårterminen 2021, 
beroende på om reserestriktionerna upphävs. Se rektors beslut avseende covid-19, FS 1.1-
2617-20. 
 
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 2021. Senast den 1 december 2021 ska den som beviljats medel inkomma med en 
rapport i detta webbformulär:  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-aZLWjH1Mk-UZzmPGead5AJ9fJh-
G1IoXjvNPVb7iZUNFJQNDhHSjk3Wk9UT01QSTNOWlhPTVVHNy4u  
 
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. 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-aZLWjH1Mk-UZzmPGead5AJ9fJh-G1IoXjvNPVb7iZUNFJQNDhHSjk3Wk9UT01QSTNOWlhPTVVHNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-aZLWjH1Mk-UZzmPGead5AJ9fJh-G1IoXjvNPVb7iZUNFJQNDhHSjk3Wk9UT01QSTNOWlhPTVVHNy4u
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Beredning: Lärarhögskolans kansli har berett ärendet. 

Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beviljar medel för internationalisering av 
grundutbildningen, första utlysningen 2021 enligt nedan för aktivitet under höstterminen 
2021 förutsatt att reserestriktioner upphävs:  

Namn Institution Resmål Beviljade 
medel i kr 

Jonas Wikström 
 

NMD La Trobe 
University 
(Bendigo), 
Australien 
Tidpunkt: 
Någon gång 
mellan 11/5 
och 5/6-2021 
eller nov/dec 
2021 

20 000 kr 

Margita 
Rönngren 

Språkstudier La Trobe 
University 
(Bendigo), 
Australien 
Tidpunkt: 11/5 
- 6/6-2021 
eller nov/dec 
2021 

20 000 kr  

Summa   40 000 kr 
  
 
Motivering till beslut:  
De ansökningar som beviljas medel är samtliga av god kvalitet och avser ändamål som 
Lärarhögskolan stödjer. 
 
Projektkonto: 6000 18 010 
 
Utbetalningssätt: Lärarhögskolan fördelar ut medlen efter beslut. 
 
 
 
Expedieras (201221):  
Sökande 
Prefekter samt ekonomifunktion vid institutioner vars sökande beviljats medel 
Ahmad Hussein, Anna Nordström, Lärarhögskolan 
Registrator 



 

Beslut 
Föreståndarens beslutsmöte (FBM) 
Lärarhögskolan 
FS 1.3.2-2577-20 

 

2020-12-21 
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Ärende p: 69 

Beviljande av kursutvecklingsmedel från Fler vägar in i läraryrket till Institutionen för 
naturvetenskapernas och matematikens didaktik 

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 UVK-
kurser 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 fått frågan om de kan utveckla kompletterande ämneskurser. 
 
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik har hörsammat 
förfrågan och inkommit med kursutvecklingsförslag. Projektledningen för Fler vägar in i 
läraryrket vid Umeå universitet föreslår att utvecklingsmedel beviljas för följande kurser: 
 

• Matematik 1 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans 
årskurs 1–6, 15 hp (30 tim) 

• Matematik 2 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans 
årskurs 1–3, 15 hp (30 tim) 

• Matematik 2 för lärande och undervisning för grundskolans årskurs 4–6, 15 hp 
(30 tim) 

 
Ersättningen föreslås vara det antal timmar som framgår i parenteserna ovan, enligt 
Umeå universitets interndebiteringstaxa för lektorer och adjunkter. 
  
Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli. 

Beslut: Föreståndaren beslutar att bifalla den föreslagna ersättningen till Institutionen 
för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. 

Bilagor: Ansökningsblankett för kursutvecklingsmedel. 
 
Projektkonto: 6000 00 014 
 
Utbetalningssätt: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik 
internfakturerar Lärarhögskolan när uppdraget är slutfört. 
 
Expedieras (201221): 
Anna Nordström, controller, Lärarhögskolans kansli 
Axel Bennhage, projektledare, Lärarhögskolans kansli 
Anna-Karin Lidström Persson, utbildningsledare, Lärarhögskolans kansli 
Jonas Wikström, studierektor, Inst. för naturvetenskapernas och matematikens didaktik 
Ingela Andersson, universitetsadjunkt, Inst. för naturvetenskapernas och matematikens didaktik 
Sofia Ulin, Inst. för naturvetenskapernas och matematikens didaktik 
Registrator 



 

Beslut 
Föreståndarens beslutsmöte (FBM) 
Lärarhögskolan 
FS 1.3.2-2577-20 
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Bilagor 
 
Ansökan om kursutvecklingsmedel (inkom 2020-12-11) 

1. Kontaktperson och institution inkl. kontaktuppgift 
Jonas Wikström (jonas.wikstrom@umu.se) & Ingela Andersson (ingela.andersson@umu.se) NMD 
 
2. Namn på kurs (nuvarande namn och kurskod, ändras vid behov) 
Matematik 1 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1–6 
(6MN049) 
 
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.) 
Detta är en vidareutveckling av en befintlig kurs. Vi har sett att tack vare covid-19 så har lärare 
upptäckt nya möjligheter att bedriva distansundervisning. Vi vill utveckla denna kurs så att 
kvaliteten på kursen kan höjas och att fler studenter ska känna att de har möjlighet att läsa kursen 
oavsett var de befinner sig. 
 
5. Målgrupp (Vilka riktar sig kursen mot samt vilka förkunskaper behövs?) 
- grundläggande behörighet 
- behörighetsfrämjande för dem som avser studera VAL/ULV  
- kompetensutvecklande kurs för obehöriga lärare 
 
6. Beräknad första kursstart (t.ex. VT21 eller HT21) 
Nya upplägget från och med HT22. Ev. tidigare om det fungerar organisatoriskt. 
 
7. När och hur ofta kommer kursen ges (t.ex. endast VT, eller VT och HT, 
Sommarkurs)? 
Endast hösttermin, varje år 
 
8. Uppskattat antal kursplatser 
10–15 
 
9. Tidsplan för kursutveckling och tidpunkt för när den nya eller reviderade 
kursplanen beräknas vara fastställd 
Detta arbete kommer att påbörjas under våren 21 och slutföras under hösten 21. 
 
10. Beskriv vad kursutvecklingen ska bestå av 
Det huvudsakliga målet för kursutvecklingen är att kursen ska distansanpassas ytterligare. Vår 
förhoppning är att den digitala formen ska leda till att vi kan få denna kurs så lika den 
campusförlagda kursen som möjligt.  
 
11. Budget: Specificera kostnader för kursutvecklingsarbete 
40 timmar 

mailto:jonas.wikstrom@umu.se
mailto:ingela.andersson@umu.se
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Ansökan om kursutvecklingsmedel (inkom 2020-12-11) 

1. Kontaktperson och institution inkl. kontaktuppgift 
Jonas Wikström (jonas.wikstrom@umu.se) & Ingela Andersson (ingela.andersson@umu.se) NMD 
 
2. Namn på kurs (nuvarande namn och kurskod, ändras vid behov) 
Matematik 2 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 
(6MN047) 
 
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.) 
Detta är en vidareutveckling av en befintlig kurs. Vi har sett att tack vare covid-19 så har lärare 
upptäckt nya möjligheter att bedriva distansundervisning. Vi vill utveckla denna kurs så att 
kvaliteten på kursen kan höjas och att fler studenter ska känna att de har möjlighet att läsa kursen 
oavsett var de befinner sig. 
 
5. Målgrupp (Vilka riktar sig kursen mot samt vilka förkunskaper behövs?) 
- grundläggande behörighet samt 15 hp matematik för grundskolans tidigare år 
- behörighetsfrämjande för dem som avser studera VAL/ULV  
- kompetensutvecklande kurs för obehöriga lärare 
 
6. Beräknad första kursstart (t.ex. VT21 eller HT21) 
VT22 
 
7. När och hur ofta kommer kursen ges (t.ex. endast VT, eller VT och HT, 
Sommarkurs)? 
Endast vårtermin, varje år 
 
8. Uppskattat antal kursplatser 
25 
 
9. Tidsplan för kursutveckling och tidpunkt för när den nya eller reviderade 
kursplanen beräknas vara fastställd 
Detta arbete kommer att påbörjas under våren 21 och förhoppningsvis slutföras våren 21. 
 
10. Beskriv vad kursutvecklingen ska bestå av 
Det huvudsakliga målet för kursutvecklingen är att kursen ska distansanpassas ytterligare. Vår 
förhoppning är att den digitala formen ska leda till att vi kan få denna kurs så lika den 
campusförlagda kursen som möjligt.  
 
11. Budget: Specificera kostnader för kursutvecklingsarbete 
40 timmar 
 
 

mailto:jonas.wikstrom@umu.se
mailto:ingela.andersson@umu.se
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Ansökan om kursutvecklingsmedel (inkom 2020-12-11) 

1. Kontaktperson och institution inkl. kontaktuppgift 
Jonas Wikström (jonas.wikstrom@umu.se) & Ingela Andersson (ingela.andersson@umu.se) NMD 
 
2. Namn på kurs (nuvarande namn och kurskod, ändras vid behov) 
Matematik 2 för lärande och undervisning för grundskolans årskurs 4–6 (6MN048) 
 
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.) 
Detta är en vidareutveckling av en befintlig kurs. Vi har sett att tack vare covid-19 så har lärare 
upptäckt nya möjligheter att bedriva distansundervisning. Vi vill utveckla denna kurs så att 
kvaliteten på kursen kan höjas och att fler studenter ska känna att de har möjlighet att läsa kursen 
oavsett var de befinner sig. 
 
5. Målgrupp (Vilka riktar sig kursen mot samt vilka förkunskaper behövs?) 
- grundläggande behörighet samt 15 hp matematik för grundskolans tidigare år 
- behörighetsfrämjande för dem som avser studera VAL/ULV  
- kompetensutvecklande kurs för obehöriga lärare 
 
6. Beräknad första kursstart (t.ex. VT21 eller HT21) 
Nya upplägget från och med HT22. Ev. tidigare om det fungerar organisatoriskt. 
 
7. När och hur ofta kommer kursen ges (t.ex. endast VT, eller VT och HT, 
Sommarkurs)? 
Endast hösttermin, varje år 
 
8. Uppskattat antal kursplatser 
10–15 
 
9. Tidsplan för kursutveckling och tidpunkt för när den nya eller reviderade 
kursplanen beräknas vara fastställd 
Detta arbete kommer att påbörjas under våren 21 och slutföras hösten 21. 
 
10. Beskriv vad kursutvecklingen ska bestå av 
Det huvudsakliga målet för kursutvecklingen är att kursen ska distansanpassas ytterligare. Vår 
förhoppning är att den digitala formen ska leda till att vi kan få denna kurs så lika den 
campusförlagda kursen som möjligt.  
 
11. Budget: Specificera kostnader för kursutvecklingsarbete 
40 timmar 
 

mailto:jonas.wikstrom@umu.se
mailto:ingela.andersson@umu.se
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Ärende p: 70 
 

Tillsättning av arbetsgrupp för översyn av bedömningsunderlag, VFU 

Föredragande: Biträdande föreståndare Anna Lindqvist 

Bakgrund, ärendebeskrivning: Hög kvalitet i den verksamhetsförlagda utbildningen är ett 
mål som återfinns i Lärarhögskolans verksamhetsplan för 2020-2022. En av de strategier som 
omnämns i verksamhetsplanen handlar om en översyn av de bedömningsunderlag som används 
inom VFU. Vid ett möte i den Strategiska gruppen för VFU den 11 november 2020, samt efter 
samtal med programrådsordförande för SYV, beslutades att en arbetsgrupp med handledare och 
universitetslärare som representerar Fö, Fri, F-6, 7-9/ÄLP/KPU, Yrk och SYV ska tillsättas. 
Arbetsgruppens uppdrag är att utarbeta ett förslag till ett nytt bedömningsunderlag. En ny variant 
av underlag bör vara klart inför höstterminen 2021 vilket innebär att underlaget ska finnas 
tillgängligt innan vårterminens utgång (för tidsplan och uppföljning av arbetet, se bil. 1) 
 
Efter mötet i den Strategiska gruppen för VFU (11/11 2020) har ett nomineringsförfarande från 
skolhuvudmän och programråd ägt rum. Vid nomineringsförfarandets slutdatum hade 15 namn 
inkommit till ordförande och VFU-utvecklare i den Strategiska gruppen för VFU. En av de 
föreslagna handledarna har efter nomineringsförfarandet avböjt sin medverkan.  

Med hänvisning till regional representation av handledare, föreslås följande handledare och 
universitetslärare att ingå i arbetsgruppen:  

Verksamhet Handledare   Universitetslärare 
Förskola  Carolina Tällberg, Örnsköldsvik Maria Lindahl, Maria Forsgren Hellberg, TUV 
Fritids  Ej tillsatt   Susanne Yttergren, TUV 
F-6  Maria Sundqvist, Umeå  Carina Widebo, NMD  
7-9/ÄLP/KPU Ulrika Gjertz, Lycksele  Susanne Haugen, Språkst 
Yrk  Carina Fahlgren, Skellefteå  Johan Hansson, Ped 
SYV  Ej tillsatt   Cecilia Stigedahl Stenberg, TUV 
 
Ekonomisk ersättning utgår till sammankallande universitetslärare med 30 tim och övriga 
universitetslärare med 15 tim. Enligt överenskommelse föreslås Susanne Haugen och Johan 
Hansson att dela på det sammankallande uppdraget. Även Maria Lindahl och Maria Forsgren 
Hellberg föreslås dela på uppdraget. 
 
Ekonomisk ersättning föreslås utifrån ovan utgå enligt universitetets interndebiteringstaxa för 
adjunkter eller lektorer enligt nedan: 
 
Språkstudier, Susanne Haugen: 15 + 7,5 timmar 
Pedagogiska institutionen, Johan Hansson: 15 + 7,5 timmar 
TUV, Maria Lindahl: 7,5 timmar 
TUV, Maria Forsgren Hellberg: 7,5 timmar 
TUV, Susanne Yttergren: 15 timmar 
TUV, Cecilia Stigedahl Stenberg: 15 timmar 
NMD, Carina Widebo: 15 timmar 
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Beredning: Ärendet har beretts av den Strategiska gruppen för VFU, VFU-utvecklare Catarina 
Rudälv och biträdande föreståndare Anna Lindqvist. 

Beslut: Föreståndaren beslutar att  
a) bifalla den föreslagna arbetsgruppen för översyn av bedömningsunderlag,  
b) bifalla förslag på ekonomisk ersättning för sammankallande och övriga universitetslärare.  

 

Bilagor som ingår i beslutet 

• bilaga 1 – Uppdragsbeskrivning, bedömningsunderlag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras (201222): 
Anna Nordström, Anna Lindqvist, Birgitta Wilhelmsson, Anna Tegström, Lärarhögskolan 
 
Ewa Rolfsman, Mattias Höglund, Maria Lindahl, Maria Forsgren Hellberg, Susanne Yttergren, 
Cecilia Stigedahl Stenberg, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap 
 
Simon Wolming, Daniel Sandén, Johan Hansson, Pedagogiska institutionen 
 
Helena Näs, Sofia Ulin, Carina Widebo, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens 
didaktik 
 
Daniel Andersson, Christina Karlberg, Susanne Haugen, Institutionen för språkstudier 
 
Registrator 
 
Strategiska gruppen för VFU 
Helena Åhman, Skellefteå kommun 
Ylva Rune, Umeå kommun 
Ulrika Sjöblom, Örnsköldsviks kommun 
Eva Lundström, Lycksele kommun 
Jonas Wikström, Helena Rosqvist, Ron Mahieu, Robert Holmgren, Catarina Rudälv, Leif Thylin, 
Petra Westling, Umeå universitet 
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Uppdragsbeskrivning 

Bakgrund 

Hög kvalitet i den verksamhetsförlagda utbildningen är ett av de mål som återfinns i 
Lärarhögskolans verksamhetsplan för 2020-2022. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) 
är en central del i utbildningen till lärare och förskollärare. Uppföljningar har visat att en översyn 
krävs för att säkra hög kvalitet av VFU. En av de strategier som omnämns i verksamhetsplanen är 
en översyn av de bedömningsunderlag som används inom VFU. Bedömningsunderlaget har på det 
flesta program en enhetlig utformning där handledarna förväntas kommentera studentens 
måluppfyllelse. De mål som anges är kursens lärandemål (FSR). Underlaget avslutas med ett 
avsnitt om trepartssamtalet samt en summering av VFU-perioden inklusive noteringar om 
eventuell frånvaro. Underlaget ska skickas in till kursansvarig institution via vanlig post, senast 1 
vecka efter slutförd VFU. För mer information om de underlag som finns på respektive kurs, besök 
Lärarhögskolans webbsida: https://www.umu.se/lararhogskolan/samarbeta-med-oss/vfu-
praktik/vfu-kurser/ 

Som ett första steg i detta arbete har en enkät skickats ut till medverkande universitetslärare och 
till ett urval av handledare ute i förskole- och skolverksamheten.  I enkäten efterlyses synpunkter 
gällande t.ex. format, innehåll och upplägg och instruktioner för användning. Resultaten visar 
bland annat:  
 
Handledare ute i förskole- och skolverksamheten (111 svar): 

• borde vara digitalt, besvärligt att skicka in  

• alltför omfattande underlag, tidskrävande 

• svårtolkade frågor, frågor går in i varandra, högtravande språk 

• bör vara mer riktat mot verksamheten ute på förskolan/skolan 

Kursansvariga och medverkande lärare (15 svar): 

• stark önskan om ett digitalt underlag 

• underlaget för omfattande, upprepande, delar går in i varandra 

• kommer inte alltid in, kommer för sent, hamnar fel, kräver många påminnelser 

• stor variation i hur utförligt handledarna skriver (från knapphändigt till fylligt) och vad det 
är för kvalitet på det som skrivs 

• oklart om och i så fall i vilken grad underlaget ska påverka betyget 

 
Utifrån ett antal underlag där enkätsvaren utgör ett av dessa, har strategiska gruppen för 
VFU/praktik gjort bedömningen att det nuvarande underlaget bör ses över. I ett första skede 
tillsätts en arbetsgrupp som ser över bedömningsunderlaget för de utbildningar som har VFU. Det 
innebär att arbetsgruppen ska fokusera på Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet (tre 
inriktningar), Ämneslärarprogrammet (två inriktningar), Kompletterande pedagogisk utbildning 
(alla varianter) samt Yrkeslärarprogrammet.  
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Uppdrag 
Arbetsgruppens uppdrag är att utarbeta ett förslag till nytt bedömningsunderlag. Som en 
inledande fas bör gruppen studera om och i så fall hur andra lärarutbildningar i landet 
dokumenterar handledarnas omdömen. Man bör också studera hur andra utbildningar vid Umeå 
universitet, t.ex. vårdutbildningar, dokumenterar eventuella omdömen.  
 
Frågor att beakta: 

• kan underlaget vara helt digitalt för att öka tillgängligheten för att fler ska lämna in och för 
att man lättare ska kunna föra över information mellan kurser 

• vilket upplägg och innehåll ska underlaget ha för att det inte ska upplevas som att frågorna 
överlappar och är för omfattande men där underlaget kan användas i samband med 
examination 

• ska underlaget se likadant ut för alla utbildningar eller finns det skäl att tillåta variation 
mellan de olika lärarutbildningarna 

• vad ska underlaget benämnas och hur ska instruktionerna för användning se ut, både vad 
gäller innehåll och format 

Tidsplan 
En ny typ av underlag bör vara klart inför höstterminen 2021. Det innebär att underlaget ska 
finnas tillgängligt innan vårterminens utgång för att handledare som ska delta i höstens VFU-
kurser ska kunna få ta del av det. Information om det nya underlaget och eventuella 
utbildningsinsatser bör därför ske under maj 2021.  
 
Förslag 
11 nov: beslut om uppdrag, arbetsgruppens sammansättning och tidsplan 
12 nov – 25 nov: identifiera deltagare i arbetsgruppen 
30 november: utse arbetsgrupp formellt 
1 dec -18 dec 2020: uppstart för arbetsgrupp 
4 jan -12 mars 2021: utarbeta ett förslag till nytt underlag  
15 mars: remiss ut till verksamheterna (knappt 3 veckors remisstid) 
9 april: deadline för synpunkter 
12 april –30 april: bearbeta inkomna synpunkter på förslag 
3 maj: FBM-beslut om underlag 
4 maj – 14 maj: utarbeta underlag för information och utbildning 
17 maj – 4 juni: implementering/utbildning 
 
Under arbetet ska arbetsgruppen lämna delrapporter till strategiska gruppen för VFU/praktik vid 
minst två tillfällen. Dels innan remissen, dels innan FBM.  

Arbetsgrupp 
För uppdraget krävs en bred representation från båda verksamheterna eftersom 
bedömningsunderlaget används av båda parter. Det är lämpligt att det är personer som själva 
arbetat med underlagen som handledare och besökande/bedömande universitetslärare som ingår i 
gruppen. En av universitetslärarna utses till sammankallande.  

• 6 universitetslärare från olika program (fö, fri, Fk-6, 7-9/gy, yrk, syv) 
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• 6 handledare från olika verksamhetsområden (fö, fri, Fk-6, 7-9/gy, yrk, syv) 

Med tanke på den snäva tidsplanen är det viktigt att snabbt identifiera deltagare till 
arbetsgruppen. Förslaget är därför att skolhuvudmän som deltar i strategiska gruppen för 
VFU/praktik ansvarar för att nominera handledare. Ett möjligt förslag är kontaktpersoner inom 
övningsskoleverksamheten (ÖS) från skol-/förskoleverksamheten. Programråden ansvarar för att 
identifiera universitetslärare och även här är en möjlighet att använda universitetets 
kontaktpersoner för respektive verksamhetsområde inom ÖS. Eftersom Yrkeslärarprogrammet 
och Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem inte ingår i ÖS får dessa programråd i 
uppdrag att föreslå även handledare från skolverksamheten.  

Ekonomisk ersättning 
Arbetsgruppens deltagare ersätts med arbetstid motsvarande 15 timmar per deltagare utom 
sammankallande som ersätts med 30 timmar. Institutionerna fakturerar Lärarhögskolans kansli.  
 
Sammankallande: 30 timmar 
Övriga universitetslärare: 15 timmar 
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Ärende p: 71 
Ändrade terminstider för speciallärar- och specialpedagogprogrammet, läsåret 
2021/2022 
 
Föredragande: Anna Tegström 
 
Bakgrund och motivering till ansökan: Programrådet för specialpedagog- och 
speciallärarprogrammen har till Lärarhögskolan inkommit med en ansökan om att ändra 
terminstiden för de båda programmen avseende läsåret 2021/2022. Förslaget innebär att termin 
ett på programmen avslutas den 12 januari 2022 och termin två startas upp den 13 januari samma 
år. Vidare ansöker programrådet om att förlänga höstterminen 2021 för de studenter som läser 
tredje terminen i utbildningen med motsvarande fyra dagar. Det innebär att tredje terminen på 
programmen blir fyra dagar längre än för andra utbildningar och skulle i så fall avslutas den 20 
januari 2022.  
 
Enligt universitets fastställda terminstider ska höstterminen 2021 avslutas den 16 januari 2022 
och vårterminen startas upp den 17 januari samma år. Förskjutningen innebär således en ändrad 
terminstid om fyra arbetsdagar och ligger inom föreståndarens beslutsmandat (Dnr: FS 1.1-118-
18).   
 
Som ett av skälen för ändrade terminstider anger programrådet att när brytdatum mellan höst- 
och vårtermin infaller på en söndag tvingas studenter resa till studieorten under två på varandra 
efterföljande kursveckor. Programrådet framhåller att ett terminsbryt i mitten av en vecka 
möjliggör för studenter att närvara vid såväl avslutning som uppstart av respektive termin utan att 
behöva resa till campus vid flera tillfällen.  
 
Ett annat skäl som programrådet anför är bemanning av undervisning inom programmen. Enligt 
ordinarie terminstid är kursträffarna för de olika programmen och kullarna förlagda under en och 
samma vecka, vilket programrådet framför som en svårighet i bemanningen. För att säkerställa 
lektorskompetens i undervisningen ser därför programrådet att en förändring i terminstider skulle 
kunna säkerställa en sådan kompetens i undervisningen.  
 
Motivering till beslut: Umeå universitet följer de regler som Sveriges universitets- och 
högskoleförbunds (SUHF) rekommenderar avseende terminstider och läsårets förläggning. Dessa 
regler finns bland annat till för att underlätta rörlighet mellan lärosäten. Undantag från fastställd 
läsårsindelning får göras då utbildningen kräver annan förläggning av läsåret/terminen, men 
föreståndaren finner inte att angivna skäl motiverar ett sådant undantag.  
 
Utbildningen inom programmen behöver därför framgent organiseras utifrån de förutsättningar 
som regelverk och riktlinjer stipulerar, om inget extraordinärt sker.  
 
Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beslutar att specialpedagog- och speciallärarprogrammen 
ska följa de ordinarie terminstiderna för Umeå universitet. Ansökan om förändrade terminstider 
beviljas således inte. 
 
Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli.  
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Expedieras (201221): 
Programrådet för speciallärar- och speciallärarprogrammet 
 
Kursansvariga institutioner i utbildningen  
Torbjörn Lindmark, Pedagogiska institutionen 
Annika Nilsson, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap 
Kristina Persson, Ingela Valfridsson, Institutionen för språkstudier 
Jonas Wikström, Inst. för naturvetenskapernas och matematikens didaktik 
 
Anna Tegström, Lärarhögskolan 
Registrator 
 



 

Beslut 
Föreståndarens beslutsmöte 
Lärarhögskolan 
FS 3.1.1-2643-20 

 

2020-21-21 
  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Ärende p: 72 
 

Begränsning av omprov på verksamhetsförlagd utbildning och praktik på 
Lärarhögskolans utbildningar  

Föredragande: Fredrik Andersson, utbildningsledare 

Bakgrund: Högskoleförordningen möjliggör att kurser som innehåller verksamhetsförlagd 
utbildning eller praktik får begränsa antalet examinationstillfällen till minst två. Denna 
begränsning tillämpas som regel på de större lärarutbildningarna samt medicin- och 
vårdutbildningarna m m. Lärarhögskolan saknar idag en gemensam hållning till om och hur en 
sådan begränsning av examinationstillfällen ska ske.     
 
Beredning: Ärendet har beretts av utbildningsledarna Fredrik Andersson, Anna Tegström och 
Birgitta Wilhelmsson. Förslag på begränsningar har remitterats till berörda institutioner. Frågan 
har även diskuterats på Lärarhögskolans prefekt- och studierektorsmöte. Det slutgiltiga 
beslutsförslaget har anpassats efter de synpunkter som framkommit i remissomgång och dialoger.      
 
Beslut: Föreståndaren beslutar att: 

- nedanstående text ska införas under rubriken ”Examination” i samtliga kursplaner som 
innehåller VFU eller praktik på de program som Lärarhögskolan ansvarar för. Kursiverad 
text är den nya av Lärarhögskolan beslutade texten, medan den text som inte är kursiverad 
är den redan existerande kursplanemallen.  

 
Antalet examinationstillfällen på kursens verksamhetsförlagda delar är 
begränsat till två. Ett tredje examinationstillfälle kan efter ansökan beviljas av 
Lärarhögskolans föreståndare om det finns särskilda skäl. Ansökan sker på 
särskild blankett. 
  
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att 
underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar 
sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, 
enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken 
kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten 
avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. 
Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat. 
 
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 praktiken samt en tidpunkt då 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 hen tillgodogjort sig de kunskaper, 
färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha 
rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte 
förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns 
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begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har 
studenten inte rätt till nytt provtillfälle. 
 
I alla övriga fall som en student blir underkänd på verksamhetsförlagda delar 
av kursen ska en uppföljning göras av examinator i samråd med studenten efter 
kursens avslut. Denna ska ta fasta på vilka delar av de förväntade 
studieresultaten på kursen som studenten inte uppnått. Uppföljningen ska 
genomföras i god tid innan studenten får påbörja en eventuell ny praktikperiod.   

 
- uppdra åt utbildningsledarna att under 2021 följa upp att kursplanerna revideras enligt 

ovan samt att de nya handläggningsrutiner som ändringen medför införs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras (201222):  

- Lars-Erik Lauritz och Anna Lindqvist, föreståndare Lärarhögskolan 
- Boa Drammeh och Anna Nordström, kanslichefer Lärarhögskolan 
- Fredrik Andersson, Anna Tegström, Birgitta Wilhelmsson, Anna-Karin Lidström Persson, 

utbildningsledare Lärarhögskolan 
- Lena Högback, Ann-Christin Edlund, Per Höglund, Åsa Boily, kanslichefer för 

vidarebefordran till berörda prefekter och studierektorer 
- Programrådsordföranden 
- Registrator 

 
 
 



 

Beslut 
Föreståndarens beslutsmöte 
Lärarhögskolan 
FS 3.1.4-2644-20 

 

2020-12-21 
  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Ärende p: 73 

Dispens för förkunskapskraven på kursen 6SH016 Profession och vetenskap på 
Ämneslärarprogrammet vårterminen 2021  

Föredragande: Fredrik Andersson, utbildningsledare 

Bakgrund: Lärarhögskolan har med anledning av pandemi av covid-19 beslutat att ändra 
studieordningen för den kull som läser sista året på Ämneslärarprogrammet så att den sista VFU-
kursen, Läraryrkets dimensioner, och examensarbetet bytt plats. Detta får till konsekvens att de 
flesta studenter inte kommer att vara behöriga att läsa den sista kursen på programmet, 6SH016 
Profession och vetenskap. Kursen har godkänt betyg på Läraryrkets dimensioner som 
behörighetskrav, vilket är svårt att nå eftersom de båda kurserna denna termin kommer att ligga i 
direkt anslutning till varandra. Således bör Lärarhögskolan fatta en generell regel för dispens från 
behörighetskraven på 6SH016 för de studenter som påverkas av ändrad studieordning.    
 
Beredning: Frågan har beretts av ordförandena för programrådet för ämneslärarprogrammet 
och KPU i samråd med Statsvetenskapliga institutionen som kursansvarig institution för 6SH016 
Profession och vetenskap samt diskuterats i programrådet som helhet. Utbildningsledare Fredrik 
Andersson har deltagit som kanslistöd i processen.     
 

Beslut: Föreståndaren beslutar att dispens från förkunskapskraven till kursen 6SH016 Profession 
och vetenskap för ämneslärare ska ges till studenter som: 

- har sökt till kurstillfället för kursen 6SH016 inför vårterminen 2021 via antagning.se eller 
på annat sätt meddelat att de har för avsikt att delta i detta kurstillfälle,  

- och som har slutfört den verksamhetsförlagda delen av någon av kurserna Läraryrkets 
dimensioner för Ämneslärarprogrammet i sin helhet under våren 2021 eller vid något 
tidigare kurstillfälle 
 

Aktuella kurskoder för kursen Läraryrkets dimensioner 
Kurskod Ingångsämne Kurskod Ingångsämne 
6BI020 Biologi 6LÄ053 Engelska 
6ES037 Estetiska ämnen 6LÄ060 Franska 
6HI031 Historia 6PE201 Idrott och hälsa 

6MA034 Matematik 6NK001 Naturkunskap 
6RV018 Religion 6PE205 Samhällskunskap 
6LÄ059 Spanska 6LÄ054 Svenska 

6LÄ062 Svenska som 
andraspråk 6LÄ061 Tyska 

 

Bilaga: PM med beslutsunderlag  
 
Expedieras (201221):  

- Programrådets ordföranden, Catarina Rudälv och Ingela Valfridsson 
- Kursansvarig Statsvetenskapliga institutionen, Elsa Reimerson 
- Registrator 
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Dispens från förkunskapskrav 
Bakgrund 

I slutet av vårterminen 2020 fattade Lärarhögskolans föreståndare ett beslut om att göra en 
förändring av strukturen på det sista året på Ämneslärarprogrammet (dnr FS 3.1.1-1251-20). 
Beslutet innebar att den verksamhetsförlagda kursen Läraryrkets dimensioner (22,5 hp) flyttades 
från höstterminen 2020 till vårterminen 2021. Under hösten 2020 genomförs istället kursen 
Examensarbete för ämneslärarexamen (30 hp). Skälet till strukturförändringen var den pågående 
pandemin och den osäkerhet som då fanns om VFU skulle kunna genomföras på 
gymnasieskolorna med tillräcklig kvalitet. Bedömningen var att även om skolorna skull öppna 
fanns starka skäl, inte minst utifrån de mottagande skolornas arbetsbelastning att senarelägga den 
sista långa VFU-perioden. Beslutet om ändring av studieplanen gäller läsåret 20/21.  

Beslutet att senarelägga den verksamhetsförlagda kursen till våren 2021 får konsekvensen att 
denna studentgrupp avslutar den verksamhetsförlagda kursen i direkt anslutning till att kursen 
Profession och vetenskap för ämneslärare börjar. Förkunskapskravet till denna kurs är ett godkänt 
betyg på Läraryrkets dimensioner. Studenten ska, enligt regelsamlingen, senast vid kursstart 
kunna uppvisa att hen uppnår förkunskapskravet till kursen vilket för det här kurstillfället är en 
omöjlighet för de flesta studenter. Skälet är att examinationen på Läraryrkets dimensioner består 
av flera delar, några är knutna till ett verksamhetsbesök men den tredje delen är en skriftlig 
rapport. Rapporten lämnas in på kursens sista dag och efter det har bedömande lärare enligt 
regelsamlingen 15 arbetsdagar på sig att göra bedömning. Det innebär att studenten inte kommer 
att kunna ges besked om betyg på kursen Läraryrkets dimensioner förrän ett par veckor in på den 
sista kursen Profession och vetenskap för ämneslärare.  

Frågan är diskuterad den 26 augusti 2020 vid mötet för programrådet för Ämneslärarprogrammet 
och KPU och rådets förslag är att studenter som slutfört den verksamhetsförlagda delen på 
Läraryrkets dimensioner (VFU3) i sin helhet men som ännu inte erhållit ett godkänt betyg på 
kursen ges dispens från det formella förkunskapskravet. Med ”slutfört den verksamhetsförlagda 
delen av kursen i sin helhet” menas att examinator har gjort bedömningen att studenten inte ska 
genomföra någon ny VFU-period vid ett senare tillfälle. Förslaget har diskuterats med Maria 
Lundgren vid antagningsenheten, Studentcentrum.   

Koordinator för VFU3 (Catarina Rudälv) kommer, efter hörande av samtliga kursansvariga lärare 
för VFU3, att meddela kursansvarig för Profession och vetenskap för ämneslärare vilka som inte 
slutfört den verksamhetsförlagda delen av kursen i sin helhet.  

Förslag till beslut 

Dispens från förkunskapskravet till kursen 6SH016 Profession och vetenskap för ämneslärare ges 
till studenter 

• som har sökt till kurstillfället för Profession och vetenskap för ämneslärare inför våren
2021 via antagning.se eller på annat sätt meddelat att de har för avsikt att delta i detta
kurstillfälle
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• som har slutfört den verksamhetsförlagda delen av kursen Läraryrkets dimensioner för 
Ämneslärarprogrammet i sin helhet under våren 2021 eller vid något tidigare kurstillfälle 
(aktuella kurskoder och anmälningskoder anges nedan) 

Läraryrkets dimensioner inom Ämneslärarprogrammet: 

Kurskod Ingångsämne  Anmkod Vt21 
6ES037 Estetiska ämnen   66309  
6BI020 Biologi   62303  
6LÄ053 Engelska   71925  
6HI031 Historia   71602  
6PE201 Idrott och hälsa   64512  
6MA034 Matematik   75812  
6RV018 Religion   71242  
6PE205 Samhällskunskap   64510  
6LÄ054 Svenska   71901  
6LÄ060 Franska   71930  
6LÄ059 Spanska   71929  
6LÄ062 Svenska som andraspråk   71914  
6LÄ061 Tyska   71928  
6NK001 Naturkunskap   69502  
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Ärende p: 74 
 

Remissyttrande på promemorian Gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildning med 
specialidrott  

Föredragande: Fredrik Andersson, utbildningsledare 

Bakgrund: Lärarhögskolan har fått i uppdrag att svara å Umeå universitets vägnar på rubricerad 
remisspromemoria från regeringen.    
 

Beredning: Underlag till svar har tagits fram av en expertgrupp från Idrottshögskolan och 
Pedagogiska institutionen och färdigställts på Lärarhögskolans kansli med Fredrik Andersson som 
sekreterare.    
 

Beslut: Föreståndaren beslutar att avlämna remissyttrande i enlighet med bilaga.  
 

Bilagor: Remissyttrande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras (201221):  

- Utbildningsdepartementet via Fredrik Andersson 
- Registrator 

 
 



Umeå universitet 

• 
Remissvar 

Datum: 2020-11-09 

Dnr: FS 1.5-1546-20 

UMEÅ UNIVERSITET 

Utbildningsdepartementet 

Promemorian Gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott 

(U2020/04134/GV) 

Umeå universitet har anmodats att lämna synpunkter på rubricerad promemoria. Svaret 

har utarbetats av de sakkunniga experterna Pernilla Eriksson, Idrottshögskolan, och 

Magnus Ferry, Pedagogiska institutionen, vars yttrande Umeå universitet lämnar som sitt 

eget. 

Sammanfattningsvis tillstyrker Umeå universitet i huvudsak de föreslagna 

förändringarna i promemorian, som ger bättre förutsättningar för en mer likvärdig 

svensk skola. Det finns dock aspekter av förslagen som universitetet särskilt vill 

kommentera enligt nedanstående. 

Endast en typ av utbildning med specialidrott 

Det svenska systemet med idrottsprofilerade gymnasieutbildningar som växte fram i 

Sverige under början av 1970-talet i och med att de första riksidrottsgymnasierna (RIG), 

har varit en framgångsfaktor för svensk idrott, med många framstående idrottare som 

deltagit i utbildningarna. Syftet med dessa utbildningar har i första hand varit att erbjuda 

lovande idrottsungdomar bättre träningsförhållanden och underlätta elevernas 

kombination av gymnasieutbildning och elitidrottssatsning (Uebel, 2006). 

Utbudet och därmed antalet elever som läser specialidrott har däremot ökat mycket sedan 

dess. Inför läsåret 2011/2012 när gymnasieskolan reformerades och utbudet av 

specialidrott begränsades, hade drygt var 10:e gymnasieelev betyg i minst en 

specialidrottskurs (Ferry & Olofsson, 2009). 

Efter den genomförda reformen och införandet av nationellt godkända 

idrottsutbildningar (NIU) vid sidan av RIG, minskade antalet elever inledningsvis för att 

senare återigen öka. Läsåret 2017/2018 var det 158 olika skolor/skolenheter som erbjöd 

utbildningar i specialidrott inom totalt 523 idrotter/ grenar. Storleken på de 

utbildningsmiljöer som eleverna läste specialidrott vid varierade däremot mycket, där de 

minsta miljöerna endast erbjuder en idrott för några få elever, till de riktig stora 

miljöerna med ett stort utbud av idrotter och många idrottselever på skolan. Inför 

höstterminen 2020 ökade utbudet ytterligare något och drygt 15 200 godkända 

elevplatser fördelade på 54 RIG och 482 NIU fanns då (www.skolverket.se). 
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Ärende p: 75 
 

Beviljande av planeringsbidrag inför ansökan vt 2021 

Föredragande: Carina Rönnqvist 

Bakgrund: Den 10 november 2020 utlyste Lärarhögskolan medel för planeringsbidrag 
om vardera 50 tkr i syfte att stödja utbildningsvetenskapliga forskningsansökningar till 
Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK) eller till 
Skolforskningsinstitutet (SkolFI). Sista ansökningsdag var den 4 december 2020. 
Sammantaget inkom fem ansökningar. 
 
Beredning: Lärarhögskolans kansli och ledning har berett ärendet. 

Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beslutar att fördela planeringsbidrag till följande 
huvudsökande, under förutsättning att berörd prefekt godkänner förbrukning av erhållna 
medel: 
 
Namn Institution Forskningsråd Summa  
Anna Ida Säfström NMD SkolFI 50 tkr 
Ewa Bergqvist NMD UVK 50 tkr 
Eva Mårell-Olsson TUV SkolFI 50 tkr 
Jörgen From Pedagogik SkolFI 50 tkr 
Inger Eliasson Pedagogik UVK 50 tkr 

 
Motivering till beslut: Alla som föreslås erhålla planeringsmedel i denna utlysning har 
fått omdömen som tyder på utvecklingspotential från det forskningsråd där de sökt medel 
2020. Det finns därför goda förutsättningar för att de ska kunna ta fram en 
konkurrenskraftig ansökan inför nästa stora forskningsrådsutlysningar våren 2021 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 2021 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 UVK eller SkolFI påföljande år. 
 
Bilagor: 
 
Projektkonto: 600041000 
 
Utbetalningssätt: Fördels ut i januari 2021 
 
Expedieras (201221): Alla sökande, Ewa Rolfsman, Mattias Höglund, Helena Näs, 

Sofia Ulin, Simon Wolming, Daniel Sandén, Carina Rönnqvist, Anna 
Nordström, Registrator 
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