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Uppföljnings- och åtgärdsplan 2020 för
Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Bakgrund
Lärarhögskolans kvalitetsarbete utgår från Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning
(Dnr FS 1.1-1324-18) med målsättningen att ge utbildningar med hög kvalitet som uppfyller
examensordningens mål för respektive examen och där universitetets samlade kompetens tas till
vara på ett ändamålsenligt vis.
I Lärarhögskolans handläggningsordning för kvalitetsarbetet ”Kvalitetsarbete inom
Lärarhögskolan” beskrivs hur de olika komponenterna i Umeå universitets kvalitetssystem hänger
samman på Lärarhögskolenivå; system för uppföljning, hur uppföljning leder till åtgärder, hur
vidtagna åtgärder följs upp samt hur kvalitetsarbetet återkopplas till relevanta intressenter. Enligt
handläggningsordningen ska en uppföljnings- och åtgärdsplan upprättas årligen utifrån
genomförda dialoger med programrådsordförande om programrådens kombinerade
verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser (s.k. programanalyser).
Uppföljnings- och åtgärdsplanen ska fastställas i december varje år av Lärarhögskolans styrelse
och utgöra grund för fortsatt arbete vid kansliet, i programråden och som underlag för årliga
dialoger med medverkande institutioner.
I Uppföljnings- och åtgärdsplan 2020 beskrivs vilka områden som är i behov av
utvecklingsinsatser inom ramen för Lärarhögskolans programutbildningar samt hur det fortsatta
arbetet med detta utvecklingsarbete ska ske. Även tidsram, ansvarig föreståndare respektive
ansvarig handläggare vid kansliet anges (i normalfallet respektive utbildningsledare).

Beredning
Förslag till Uppföljnings- och åtgärdsplan 2020 har beretts av Lärarhögskolans kansli och ledning
efter dialoger genomförda med programrådsordförande, om rådens programanalyser.

Förslag till beslut
Lärarhögskolans styrelse beslutar
 att fastställa Uppföljnings- och åtgärdsplan 2020.
Bilaga: Uppföljnings- och åtgärdsplan 2020
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Uppföljnings- och åtgärdsplan LH 2020

Prio

Tidsplan

Ansvarig
föreståndare

Ansvarig
kansliet

Status:
Grön = klart
Gul = påbörjat
Röd = ej genomfört

Kommentar/process:

Förskollärarrådet

UKÄ-arbete ska prioriteras
Matris för programmet

VFU-kursen Att undervisa i förskolan, 10 hp
utvärderas.
Estetiska institutionens Skapande lek-kurser 1
och 2 revideras

Inslag av juridik inom kursen Profession och
vetenskap ses över

Studievägledare/kontaktperson
Grundlärarrådet
Översyn av kursinnehåll gentemot
konflikthantering, ledarskap och sociala
relationer
Inslag om bedömning i estetiska ämnen bör
ingå i högre utsträckning och därtill bör frågan
om VFU i praktiskt estetiska ämnen för
fritidshem utredas, bör exempelvis perioden
förlängas?
Samläsning mellan studenter från olika
inriktningar
Översyn av behörighetskraven till kurserna

Våren 2020
Hösten 2020

Maria
Maria

Birgitta
Birgitta

Våren 2020

Maria

Lars

Våren 2020

Maria

Birgitta

Våren 2020

Maria

Birgitta

Hösten 2020

Maria

Boa

Hösten 2020

Maria

Martin

Hösten 2020

Maria

Martin

Våren 2020
Våren 2020

Maria
Maria

Martin
Martin

Revidering av kursplaner klar januari 2020 – kravnivåerna
måste förtydligas och i vissa fall förstärkas,
förskolepedagogiska perspektivet behöver tydliggöras –
stärks upp i kursplanerna, forskningen behöver stärkas
genom hela programmet – studenterna måste få ta del av
mer forskning och den förskoleforskning som pågår inom
UmU.
Upprättas under ht 2020.
Utvärderas av kursansvarig lärare i samband med
kursavslutning. Utvärdering av auskultation i förskoleklass
utvärderas digitalt av samordnare, handledare och student
med stöd från LH.
Kursplaner revideras.
Juridiska inst. har inga poäng i kursen Profession och
vetenskap, men det finns önskemål om att se över hur deras
poäng är fördelade i programmet utifrån studenters behov.
Idag ligger 1,5 hp i termin 1 och 1 hp termin 5.
Önskemål om att koppla en studievägledare/kontaktperson
till programmet som tar tag i studenter som halkar efter i ex.
kurser.
Översyn av detta har påbörjats. Utifrån översynen så
kommer ett förslag till förstärkning/förändring att komma till
LH senast hösten 2020.
Utredning om VFU perioden för fritidshem ska förlängas
kommer att slutföras under ht 20. Vi inväntar först vad UKÄ
ger för återkoppling innan förändringsarbete påbörjas

Under vt 20 kommer rådet att bjuda in kursansvariga i
berörda kurser från termin 4 för att se över detta. Om möjligt
så genomförs en förändring redan vt 20.
Detta kommer att genomföras under vt20.

Generell stärkning av hållbarhetsperspektiv se även LH:s verksamhetsplan
Vetenskapligt skrivande - se även LH:s
verksamhetsplan

VFU-kurser

Hösten 2020

Maria

Martin

Våren 2020

Maria

Martin

Våren 2020

Maria

Martin

Ämneslärarrådet (inkl. KPU)
Genomföra statistisk kartläggning
Hösten 2020

Maria

Martin

Våren 2020

Maria

Martin

Hösten 2020

Maria

Martin

Hösten 2020

Maria

Martin

Våren 2020

Maria

Martin

Utarbeta examensmålsmatriser för alla ämnen

Fokus på ämnesstudier

Utarbeta progressionbeskrivning för
akademiskt och professionsorienterat
skrivande
Förbättra likvärdighet i krav på och
bedömning av VFU och examensarbeten
KPU
Förbättra nyckeltalen avseende examina
Utarbeta examensmålsmatris för den nya KPUutbildningen
Utarbeta beskrivning av ansvarsfördelning
gällande administration, studentkontakter och
annat i de kurser där flera institutioner
medverkar
Utarbeta krav på VFU-placering och
handledare samt regler och rutiner för
validering och tillgodoräknande av
lärarerfarenhet
Utreda möjlighet att ersätta examensarbete
med didaktiskt utvecklingsarbete i KPU för
forskarutbildade

Hösten 2020

Maria

Andreas

Våren 2020

Maria

Anna-Karin

Översyn av hållbarhetsperspektivet i olika kurser kommer att
göras att utbildningsledare. Därefter så kommer rådet att se
var detta kan förstärkas. Arbetet startar vt20 och slutförs
ht20.
Senast 28 feb meddela LH vad rådet har för tankar och ideer
på hur detta arbete ska fortskrida.
Planerings- och reflektionsuppgifter saknar enligt UKÄ:s
granskning forskningsanknytning och bör ses över, för att
stärka relationen mellan beprövad erfarenhet och
vetenskaplig grund.
Nationell jämförelse gällande antalet sökande – antagna –
registrerade till ämneslärarprogrammet.
Matriser utarbetas i samråd med ansvariga institutioner med
utgångspunkt i de matriser som utarbetades inför UKÄ:s
granskning av ämneslärare.
1) kartlägga förekomst av B- och C-uppsatser, samverkan och
professionsanknytning; 2) fortsätta diskussioner om
ämnesdidaktik och -metodik; 3) utarbeta mall för utvärdering
av ämnesblock.
Ett progressionsdokument ska arbetas fram.

Workshop för lärarutbildare utifrån en av de kurser där det
finns en ramkursplan.
Det måste vara möjligt att se vilka som genomgått KPU 150 %
och KPU 50 %.
Matris utarbetas.
Ett dokument som klargör vad medverkande institutioner har
för roller och ansvarsområden tas fram. Även kursansvar ska
förtydligas.

Våren 2020

Maria

Anna-Karin

Hösten 2020

Maria

Anna-Karin

Våren 2020

Maria

Anna-Karin

Förslag på hanteringsordning och riktlinjer för validering av
lärarerfarenhet utarbetas tillsammans med de andra
utbildningsledarna och rådsordförande för att kunna gälla för
flera program vid LH.
I utvärderingar har framkommit att många studenter på KPU
forsk menar att de inte behöver ytterligare skolning i ett
vetensakapligt arbetssätt och att det är svårt att kombinera
VFU på heltid och arbete på ett examensarbete. Ett
didaktikskt utvecklingsarbete skulle sannolikt vara mer
värdefullt för dessa studenter.

Specrådet
Innehåll om jämställdhet och hållbar
utveckling i programmen

Våren 2020

Maria

Birgitta

Är det möjligt att göra ett större överintag för
att få fler studenter vid registreringsdatum

Våren 2020

Maria

Birgitta

Kollegial granskning

Våren 2020

Maria

Birgitta

Tillgodoräknande av kurser
Syv-rådet

Våren 2020

Maria

Birgitta

Informationshantering

Våren 2020

Maria

Avtal för praktik

Våren 2020

Anna L

Anna-Karin
Anna-Karin
(Lars och Anna
N)

Internationalisering

Våren 2020

Maria

Ahmad

Programrådet undersöker och dokumenterar vilka kurser
som innehåller jämställdhet och hållbar utveckling.
Ett större överintag behöver göras inom
speciallärarprogrammets olika specialiseringar för öka på
antalet studenter som registrerar sig. I maj bör
Lärarhögskolan föra en diskussion med Pedagogiska
institutionen (kursansvarig för första kurs) för att tydliggöra
varför ett överintag behöver göras och om det finns
möjlighet att utöka antal platser på
specialpedagogprogrammet (planeringstal).
Lärarhögskolan avser att genomföra en extern kollegial
granskning av specialpedagog- och speciallärarprogrammen.
Ärendet diskuterades och beslut fattades vid Lärarhögskolans
styrelse den 24/10 - 2019. Granskningen kommer att
fokusera på i vad mån speciallärarnas specialiseringar
motsvarar även generell examen.

Lärarhögskolan avser att utreda hur hanteringen av
tillgodoräknanden inom programmet ska genomföras.
Förslag från Lärarhögskolan att fördela 40 arbetstimmar
tilldelas Pedagogiska institutionen och Helen Andersson för
att utveckla en modell för hantering av tillgodoräknande,
exempelvis likt den modell som Stockholms universitet
använder. I arbetet ingår att kartlägga hur andra lärosäten
hanterar tillgodoräknanden, att ge förslag på underlag som
en student ska lämna in för att ett ärende ska kunna vara
möjligt att pröva, samt att lämna förslag på
hanteringsordning för tillgodoräknanden inom
specialpedagog- och speciallärarprogrammen.
Inom studie-och yrkesvägledarprogrammet finns möjlighet
att förbättra informationshanteringen, inte minst genom ett
fortsatt arbete med att skapa en struktur som säkrar
interaktion och dialog mellan lärarhögskolans ledning,
utbildningsledare, programansvarig och lärarna i
programmet.
Översyn av om SYV ska ingå i det generella VFU-avtalet, eller
om det ska skrivas ett eget avtal för praktiken inom SYV.
Se över möjlighet till lärarutbyte, då det är lättare att få i
gång studentutbyte om lärare själva varit på plats.

Se över sammansättningen av programrådet

Våren 2020

Maria

Anna-Karin

Översyn av överbryggande termin

Våren 2020

Maria

Anna-Karin

En ledamot från varje institution som medverkar i
programmet bör ingå.
Strukturen för den överbryggande kursen ska ses över så att
den anpassas efter den reviderade SYV-utbildningen. Ska ges
vt 2022 för första gången så utvecklingsarbetet måste
påbörjas redan vt 2020 för att kurstillfällen ska vara klara okt
2020.

Ärende p 80
Revidering av kursuppdrag, Förskollärarexamen
och Grundlärarexamen med inriktning mot
fritidshem
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Revidering av kursuppdrag, Förskollärarexamen
och Grundlärarexamen med inriktning mot
fritidshem.
Bakgrund

I april 2019 erhåll Umeå universitet besked från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) om
ifrågasatta examenstillstånd för förskollärarexamen och grundlärarexamen mot fritidshem.
Gällande förskollärarexamen ifrågasätts samtliga sex av UKÄ:s utvalda examensmål, se
bilaga 1. Den huvudsakliga kritiken gäller säkerställande av examensmål, dvs. att lärosätet
inte visar hur de i examensmålen beskrivna kunskaperna, färdigheterna och
värderingsförmågorna examineras och bedöms. Ett av målen (mål 6) brister även gällande
innehåll och genomförande av framförallt inslag kring hållbar utveckling. UKÄ pekar också
ut vissa utvecklingsområden som bör åtgärdas exempelvis att begreppet undervisning inte
används i utbildningen, att förväntade studieresultat (FSR) är placerade under fel
kunskapsform samt att ämnesdidaktik kan tydliggöras.
I grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem ifrågasätts två examensmål (mål 1 och 3).
Kritiken gäller innehåll, genomförande samt säkerställande i betydelsen bedömning och
examination, se bilaga 1.

Beredning
Tre analysgrupper har under maj-september granskat bristerna i utbildningarna och
utarbetat förslag till åtgärder. Åtgärdsförslagen har under oktober varit föremål för
granskning och ytterligare revideringar. Utifrån inlämnade underlag och genomförda
granskningar har åtgärdsplaner för respektive program tagits fram, se bilaga 2 och bilaga 3.

Förslag i åtgärdsplanen på revidering av kursuppdrag

För förskollärarexamen föreslås i åtgärdsplanen mer omfattande förändringar i kurser samt i
utbildningsstrukturen:


Utbildningens avslutande kurs ”Profession och vetenskap, 7, 5 hp (UVK)” flyttas och
förläggs före examensarbetet. Innehållet omarbetas till att innefatta ett moment med 5 hp
vetenskaplig teori och metod inför det avslutande examensarbetet. Inget förslag till
reviderad poängfördelning eller reviderat kursansvar. Den nya kursen får arbetsnamnet
”Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp”
Motiv: Det självständiga arbetet som skrivits inom ramen för programmet har uppvisat
allt för stora brister inom området vetenskaplig teori och metod. Se UKÄ:s utlåtande för
förskollärarexamen samt åtgärdsplan, bilaga 2.
För grundlärarprogrammet mot fritidshem föreslås följande förändring:



Förslag till reviderad poängfördelning och reviderat kursansvar för kursen
Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för fritidshem, 8 hp”:
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Institutionen för psykologis medverkan med 2 hp i kursen ”Utbildningsvetenskap,
undervisning och lärande för fritidshem, 8 hp (UVK)” övergår till Institutionen för
tillämpad utbildningsvetenskap som erhåller totalt 5 hp. Den utökade
poängfördelningen ska användas för att stärka upp inslag om vetenskaplig teori och
metod. Pedagogiska institutionens medverkan blir oförändrat avseende
poängfördelning, dvs. 3 hp. Förslag är även att flytta kursansvaret från Pedagogiska
institutionen till Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
Förslaget gäller endast denna kurs med inriktning mot fritidshem. För övriga
inriktningar i grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 föreslås ingen förändring i innehåll,
poängfördelning eller kursansvar.
Analys: Det utvecklingspsykologiska inslag som idag ingår i kursen erhåller
studerande inom fritidshem till stora delar redan idag inom kurserna:
”Specialpedagogik för grundskolan” (UVK) 5 hp och framförallt i den
inriktningsspecifika kursen ”Elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ur
ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp”
Motiv: Kopplingen till aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete måste inom det
fritidshemspedagogiska området stärkas upp i grundlärarexamen för fritidshem.
Detta är en av flera åtgärder, se bilaga 3, åtgärdsplan mål 1, för att åstadkomma detta.
Även vetenskaplig teori och metod behöver stärkas upp i grundlärarexamen mot
fritidshem, trots att lärosätet inte har fått underkänt på detta mål. Skälet är att de
examensarbeten som skrivits inom programmet uppvisar brister som i viss mån kan
kopplas till bristande insikt i vetenskaplig teori och metod. För säkerställande av mål
1 och framförallt mål 3 är bedömningen att en förstärkning av teori och metod är
nödvändig i grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. Se UKÄ:s
utlåtande för grundlärarexamen mot fritidshem samt bilaga 3, åtgärdsplan mål 1 och
mål 3.
Motivet till att kursansvaret föreslås flyttas är att TUV, enligt den nya
poängfördelningen, får störst andel av kursen. Av det skälet är det också naturligt att
flytta kursansvaret så att den institution som har flest poäng också får ansvaret för
helheten i kursen.
Åtgärdsplanerna lämnades på remiss 2019-10-30 till berörda programråd och institutioner
som är kursansvariga och medverkande i programmen, bilaga 1.

Inkomna remissvar

Ett remissvar har inkommit på förslagen från Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap (TUV).
Institutionen menar att förslaget om att komplettera förskollärarutbildningen med tydliga
inslag av vetenskaplig teori och metod är värdefullt, se bilaga 4. Dock ser institutionen det
som problematiskt att momentindela en kurs som enbart omfattar 7,5 hp pga. tillkommande
extra administration, exempelvis inrapportering av betyg vid tre tillfällen istället för ett (både
vid varje delmoment och vid kursen som helhet). Institutionen förstår att tanken med att
momentindela kursen men föreslår istället att tydligt rikta FSR mot vetenskapsteori och
metod för att försäkra sig om att kursinnehållet verkligen omfattar 5 hp.
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Förslag till beslut

Lärarhögskolans styrelse beslutar för förskollärarexamen
 att kursen ”Profession och vetenskap, 7, 5 hp” flyttas och förläggs före examensarbetet.
Inget förslag till reviderad poängfördelning eller reviderat kursansvar,
 Kursansvarig institution (Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap) för ny kurs
”Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp” får i uppdrag att utveckla kursen tillsammans med
medverkande institution (Pedagogiska institutionen). I arbetet ska hänsyn tas till
inkommet remissvar, bilaga 4,
 att ersättning för kursutveckling av ”Vetenskaplig teori och metod, 7,5” utgår med 32
timmar i enlighet med universitetets interndebiteringstaxa för lektorer. Medel betalas ut
till kursansvarig institution.






Lärarhögskolans styrelse beslutar för grundlärarexamen, fritidshem
att Institutionen för psykologis medverkan med 2 hp, i kursen ”Utbildningsvetenskap,
undervisning och lärande för fritidshem, 8 hp (UVK)” övergår till Institutionen för
tillämpad utbildningsvetenskap som därmed erhåller totalt 5 hp. Den utökade
poängfördelningen ska användas för att stärka upp inslag om vetenskaplig teori och
metod.,
att Pedagogiska institutionens medverkan i kursen ”Utbildningsvetenskap, undervisning
och lärande för fritidshem, 8 hp (UVK)” blir oförändrat avseende poängfördelning, dvs. 3
hp.
att kursansvar i kursen ”Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för fritidshem,
8 hp (UVK)” övergår från Pedagogiska institutionen till Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap.

Bilaga 1
Samlad beskrivning av brister inom programmen och remiss förskola och
grundlärare, fritidshem,
Bilaga 2
Åtgärdsplan specifikt för förskolärarexamen,
Bilaga 3
Åtgärdsplan specifikt för grundlärare fritidshem
Expediering
Simon Wolming, Pedagogiska institutionen
Per Kristmansson, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Anna E Sundström, Institutionen för psykologi
Helena Rosqvist Programrådsordförande förskollärarrådet
Jonas Wikström Programrådsordförande grundlärarrådet
Susanne Yttergren Ledamot grundlärarrådet
Anna Nordström, Lärarhögskolans kansli
Birgitta Wilhelmsson, Lärarhögskolans kansli

För kännedom
Daniel Andersson, Institutionen för språkstudier
Helena Näs, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
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Programrådet för förskollärarprogrammet
Programrådet för grundlärarprogrammet
Institutionen för estetiska ämnen
Institutionen för idé- och samhällstudier
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Institutionen för språkstudier
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Pedagogiska institutionen
Psykologiska institutionen

Missiv: Åtgärdsplan för förskollärarexamen och
grundlärarexamen mot fritidshem med anledning av
ifrågasatta examenstillstånd samt remiss om förändrad
poängfördelning och kursansvar
Detta ärende består av följande två delar:
1) En åtgärdsplan för förskollärarexamen och grundlärarexamen med inriktning mot
fritidshem med anledning av ifrågasatta examenstillstånd. Förändringar ska vara
genomförda senast den 8 januari, s. 1-3 nedan.
2) En remiss till berörda institutioner och programråd med anledning av större förslag till
förändringar avseende 2 kurser: ”Profession och vetenskap, 7, 5 hp” i
förskollärarprogrammet och ”Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för
fritidshem, 8 hp”, s. 4 nedan.

Åtgärdsplan
Revideringar och förändringar i enlighet med åtgärdsplanen ska vara genomförda senast den 8
januari. Undantag görs för de kurser som nämns under rubriken ”Remiss”, som får en senare
tidsplan.
Kursansvariga institutioner ska senast den 8 januari 2020 inkomma till Lärarhögskolan,
kanslichef Boa.Drammeh@umu.se, med en slutredovisning av genomförda revideringar i enlighet
med åtgärdsplanen.
För frågor och funderingar i anslutning till åtgärdsplanen hänvisas till utbildningsledare Birgitta
Wilhelmsson vid Lärarhögskolans kansli.

Bakgrund
I april 2019 erhåll lärosätet besked om ifrågasatta examenstillstånd för förskollärarexamen och
grundlärarexamen mot fritidshem:
Förskollärarexamen
Samtliga sex examensmål ifrågasätts av UKÄ. Utbildningens innehåll (område 1 i tabellen) och
utförande (område 2 i tabellen) får godkänt, utom när det gäller mål 6 där även en förstärkning av
innehåll och genomförande avseende inslagen kring hållbar utveckling efterfrågas. Den
huvudsakliga kritiken avseende samtliga examensmål gäller säkerställande (område 3 i tabellen),
dvs. att lärosätet inte visar hur de i examensmålen beskrivna kunskaperna, färdigheterna och
värderingsförmågorna examineras och bedöms. Avseende innehåll och genomförande pekar UKÄ
vidare ut vissa utvecklingsområden under några mål. Exempel på sådana är att vissa FSR ligger
under fel kategori eller att ämnesdidaktik kan förstärkas.
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Dnr

2019-10-30
Sid 2 (4)

Personal

Utbildningsmiljö

Måluppfyllelse

Jämställdhet

Uppföljning,
åtgärder och
återkoppling

Studentperspektiv

Arbetsliv och
samverkan

Förutsättningar

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

Utformning, genomförande och resultat

Studentperspektiv

Arbetsliv

Grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem:
Två examensmål ifrågasatts: mål 1 och mål 3. Ifrågasättande gäller såväl utbildningens innehåll
(område 1 i tabellen), som genomförande (område 2 i tabellen) och säkerställande i betydelsen
bedömning och examination (område 3 i tabellen).
Personal

Utbildningsmiljö

Måluppfyllelse

Jämställdhet

Uppföljning,
åtgärder och
återkoppling

Studentperspektiv

Arbetsliv och
samverkan

Förutsättningar

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

Utformning, genomförande och resultat

Studentperspektiv

Arbetsliv

Tre analysgrupper har under maj-september granskat bristerna i utbildningen och utarbetat
förslag till åtgärder. Åtgärdsförslagen har under oktober varit föremål för granskning och
ytterligare revideringar. Utifrån inlämnade underlag och genomförda granskningar har
åtgärdsplaner för respektive program tagits fram. Se bilaga 1 och bilaga 2.

Generella åtgärder för förskollärarexamen och grundlärarexamen mot
fritidshem
Utöver de förändringar som beskrivs i åtgärdsplanerna ska även följande generella åtgärder att
genomföras:


Studieguider ska uppdateras med avseende på reviderat innehåll, förändrade
examinationsformer och nya/reviderade bedömningskriterier,

Det självständiga arbetet:
 Översyn av former för handledarkollegium,
 Revidering av nuvarande progressionsdokument i förskollärarprogrammet. (Denna revidering
kan dock vänta tills efter årsskiftet)
 En komponent införs i Lärarhögskolans kvalitetssystem (Lärarhögskolans
handläggningsordning för kvalitetsarbete) som innebär kollegial granskning av
examensarbeten med jämna intervall. Denna förändring införs för samtliga
programutbildningar som ligger under Lärarhögskolas ansvarsområde. Beslut i
Lärarhögskolans styrelse i februari 2020.
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Grundlärarprogrammet mot fritidshem:
 Skriv fram och synliggör kurslitteraturens dignitet i exempelvis studieguider. Synliggör
vetenskaplig litteratur,
 förstärk progression avseende vetenskapligt skrivande,
 revidera relevanta kursplaner så att den senaste upplagan av LGR 11 tas upp,
 eftersträva kontinuitet i bemanning.

Tidsplan för det fortsatta arbetet
Tidsplan för arbete revideringar och förstärkningar av utbildningen, hösten 2019:
31 oktober:

1 nov – 6 jan:

Skriftliga uppdrag om revideringar av examinationsformer, bedömningskriterier,
kursplaner osv, utgår till respektive kursansvarig institution enligt fastställd
analys- och åtgärdsplan.
Genomförande av föreslagna revideringar.
Kursansvariga institutioner ska senast den 8 januari 2020 inkomma till
Lärarhögskolan med en slutredovisning av genomförda revideringar i enlighet
med planen.

Tidsplan för arbete med åtgärdsredovisningar till UKÄ 2020
13 jan– 21 feb:
21 februari
24 feb– 28:
2 mar – 16:
16 mars
17 mar – 20:
23 mar – 27:

Skrivande av åtgärdsredovisning till UKÄ, 2 sidor per mål.
Inlämning av åtgärdsredovisning till granskning 1.
Granskning 1 av åtgärdsredovisningar.
Revidering av åtgärdsredovisningar i enlighet med granskning 1.
Inlämning av reviderad åtgärdsredovisning till granskning 2.
Granskning 2 av åtgärdsredovisningar.
Revidering av åtgärdsredovisningar i enlighet med synpunkter framkomna i
granskning 2.
27 mars
Inlämning av slutversion till Lärarhögskolans föreståndare.
30 mar – 2 ap: Slutgranskning inför inlämning av åtgärdsredovisning till UKÄ.
6-7 april:
Sista handen läggs vid förslaget.
8 april:
Inlämning av åtgärdsredovisningar för förskollärarexamen och grundlärarexamen
mot fritidshem i UKÄ-direkt.

Beredning
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli och ledning.
Bilagor:
Bilaga 1; Analys- och åtgärdsplan för förskollärarprogrammet
Bilaga 2: Analys och åtgärdsplan för grundlärarexamen mot fritidshem
Bilaga 3 och 4: Tabell över respektive program utbildningsstruktur
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Remiss: Mer omfattande revideringar av kurser, förslag till flytt av
kursansvar och reviderad poängfördelning
För förskollärarexamen föreslås följande mer omfattande förändringar i kurser samt i
utbildningsstrukturen:


Utbildningens avslutande kurs ”Profession och vetenskap, 7, 5 hp” flyttas och förläggs före
examensarbetet. Innehållet omarbetas till att innefatta ett moment med 5 hp vetenskaplig
teori och metod inför det avslutande examensarbetet. Inget förslag till reviderad
poängfördelning eller reviderat kursansvar.
Motiv: Det självständiga arbetet som skrivits inom ramen för programmet har uppvisat allt
för stora brister inom området vetenskaplig teori och metod. Se UKÄ:s utlåtande för
förskollärarexamen samt åtgärdsplan.

För grundlärarprogrammet mot fritidshem föreslås följande förändring:


Förslag till reviderad poängfördelning och reviderat kursansvar för kursen
Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för fritidshem, 8 hp”:
-

Psykologiska institutionens medverkan med 2 hp i kursen ”Utbildningsvetenskap,
undervisning och lärande för fritidshem, 8 hp” utgår. Pedagogiska institutionens
medverkan blir oförändrat avseende poängfördelning, dvs. 3hp. Däremot föreslås att
kursansvaret flyttas från Pedagogiska institutionen till Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap.
Observera att förslaget endast gäller denna kurs med inriktning mot fritidshem. För övriga
inriktningar i grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 föreslås ingen förändring i innehåll,
poängfördelning eller kursansvar.
Analys: Det utvecklingspsykologiska inslag som idag ingår i kursen erhåller studerande
inom fritidshem till stora delar redan idag inom kurserna: ”Specialpedagogik för
grundskolan” (UVK) 5 hp och framförallt i den inriktningsspecifika kursen ”Elever i behov
av extra anpassningar och särskilt stöd ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp”
Motiv: Kopplingen till aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete måste inom det
fritidshemspedagogiska området stärkas upp i grundlärarexamen för fritidshem. Detta är
en av flera åtgärder, se åtgärdsplan mål 1, för att åstadkomma detta. Även vetenskaplig
teori och metod behöver stärkas upp i grundlärarexamen mot fritidshem, trots att
lärosätet inte har fått underkänt på detta mål. Skälet är att de examensarbeten som
skrivits inom programmet uppvisar brister som i viss mån kan kopplas till bristande insikt
i vetenskaplig teori och metod. För säkerställande av mål 1 och framförallt mål 3 är
bedömningen att en förstärkning av teori och metod är nödvändig i
grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. Se UKÄ:s utlåtande för
grundlärarexamen mot fritidshem samt åtgärdsplan mål 1 och mål 3.

Synpunkter på ovanstående förslag från berörda programråd och institutioner ska skickas till
Lärarhögskolans kanslichef Boa Drammeh, Boa.Drammeh@umu.se, senast torsdag den 21
november 2019.
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Tabell 1. Programstruktur och nationella examensmål 2017. OBS! Bortse från inlagda numreringar i nedan tabell!

Fö rsko llärare so m pro fessio n (UK) 6 hp

F1

1

1

1

1

visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt
beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets
rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling

visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera,
genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska
verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje barns
lärande och utveckling

visa fö rmåga att tillämpa sådan fö rsko ledidaktik o ch ämnesdidaktik
inklusive meto dik so m krävs fö r undervisning o ch lärande ino m det
fö rsko lepedago giska o mrådet o ch ino m de ämneso mråden so m
utbildningen avser samt fö r yrkesutö vningen i ö vrigt

1

1

A tt vara fö rsko llärare (VFU I) 1.5 hp
Lärande o ch undervisning (UVK), 7,5 hp
Kunskap, vetenskap o ch fo rskningsmeto dik (UVK), 7,5 hp

År 1

Värderingsfö r
måga o ch
fö rhållningssä
tt

Färdighet o ch fö rmåga

visa fö rmåga att kritiskt o ch självständigt tillvarata, systematisera o ch
reflektera ö ver egna o ch andras erfarenheter samt relevanta
fo rskningsresultat, fö r att därigeno m bidra till utvecklingen av
yrkesverksamheten o ch kunskapsutvecklingen ino m yrkeso mrådet

visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder, samt om relationen mellan vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen

Kunskap o ch fö rståelse
visa sådana kunskaper inom det förskolepedagogiska området och
sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forskningsoch utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen

Förskollärarprogrammet, 210 hp - programstruktur ht 17

1

1

1

2

Etik, demo krati o ch den hetero gena lärandemiljö n (UVK), 7,5 hp

1

B arns lärande o ch o mso rg 15 hp

1
1, 2

1

2

Fö rsko lans uppdrag o ch arbetssätt 1, 5 hp

1,2

A tt undervisa i fö rsko lan (VFU II) 10 hp

År 2

Språk, ko mmunikatio n o ch språkutveckling i fö rsko lans verksamhet 15
hp

2

3

3

2

3

1

1,2

2,1

Fö rsko lans uppdrag o ch arbetssätt 2, 10 hp

2

2,3

3

2

Utbildningsvetenskap, undervisning o ch lärande fö r fö rsko lan (UK) 8hp

2

3

3

3

2

Specialpedago gik fö r fö rsko lan (UK) 6 hp

1

2

3

3

3

2

2

M atematik fö r fö rsko lan 7,5 hp

1

Skapande o ch lek i fö rsko lan 17,5 hp

B edö mning fö r lärande i fö rsko lan (UK) 6hp M o ment 1Fo rmativ praktik
o ch mo tivatio n 6 hp
B edö mning fö r lärande i fö rsko lan (UK) M o ment 2 Utveckling av
verksamhet o ch samverkan 4 hp

år 3

2
2,3

1, 2, 3

1
2

Läraryrkets dimensio ner fö r fö rsko lan 1(VFU) 11hp

2

Naturvetenskap o ch teknik fö r fö rsko lan 15 hp

1

2
2,3

Skapande o ch lek fö r fö rsko lan 2, 15 hp

1

Läraryrkets dimensio ner fö r fö rsko lan 2 (VFU) 7.5 hp

3

Examensarbete fö r fö rsko llärarexamen15 hp

3

2,3

3

P ro fessio n o ch vetenskap i fö rsko lan (UK) 7.5 hp

3

3

3

UVK – gul markerat.
VFU – grön markerat

3
3

3

2

2

2

Samhällso rientering fö r fö rsko lan 15 hp

år 4

1,2

3

3

2,3

3
3

1. Grundläggande av kunskaper, färdigheter och förmågor gällande examensmålet
2. Befästande av kunskaper, färdigheter och förmågor gällande ex
3. Fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor gällande examensmålet

3
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Tabell 1. Programstruktur 2017. Säkerställande av de efterfrågade nationella examensmålen för
grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. OBS! Bortse från inlagda numreringar i nedan tabell!

Grundlärare som profession (UVK), 6 hp
Att vara grundlärare (VFU), 1,5 hp

1
1

Lärande och undervisning (UVK), 7,5 hp

År 1

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UVK), 7,5 hp

1

1
1

2

2

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UVK),
7,5 hp
Barnet, omvärlden och fritidshemmets uppdrag, 15 hp
Matematik, naturvetenskap och utomhuspedagogik för
fritidshem, 7,5 hp

1

1
1,2

1
1
1
2

2
2

visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra
bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande
av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets
rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar
utveckling

visa förmåga att självständigt och tillsammans med
andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla
undervisning och den pedagogiska verksamheten i
övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs
lärande och utveckling

visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och
ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för
undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska
området och inom det eller de ämnen som utbildningen
avser och för yrkesutövningen i övrigt

1
1

1
1

Värderingsförmåga
och förhållningssätt

Färdighet och förmåga

visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata,
systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att
därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten
och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet

visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och
kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen
mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och
dess betydelse för yrkesutövningen

Grundlärarprogrammet med inrikt mot fritidshem, 180
hp - programstruktur ht 17

visa sådana kunskaper inom det fritidspedagogiska
området och sådana ämneskunskaper, inbegripet
kännedom om aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen

Kunskap och förståelse

1
1
1,2
2,3

1

Kommunikation och Språkutveckling för fritidshem, 7,5 hp

2
Grupprocesser och samverkan ur ett
fritidshemsperspektiv, 7,5 hp

1,2

2

Att undervisa i fritidshem (VFU), 7,5 hp

År 2

Prakt estet ämne - Bild 1/id o hä 1, 15 hp
Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för
grundskolan - fritidshem (UVK), 8 hp

1

2

2

2,3

1

2

2

2
1
1

2

3

Bedömning för och av lärande i grundskolan (UVK), 11 hp

2

1,2
2,3
2

1

3

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU), 11 hp
Prakt estet ämne - Bild 2/ Idr o hä 2, 15 hp

3
2

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 2 (VFU), 2,5 hp

År 3

Specialpedagogik för grundskolan (UVK), 5 hp
Elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ur ett
fritidshemsperspektiv, 7,5 hp
Läraryrkets dimensioner för fritidshem 3 (VFU), 7,5 hp

3
2

Examensarbete grundlärare - fritidshem, 15 hp
Profession och vetenskap för fritidshem (UVK), 7,5 hp

UVK – gul markerat
VFU – grön markerat

3

2
3
3

3
3
3

3
3

2
2,3
2
2,3
3

3

2,3
3

3

1. Grundläggande av kunskaper, färdigheter och förmågor gällande examensmålet
2. Befästande av kunskaper, färdigheter och förmågor gällande examensmålet
3. Fördjupande av kunskaper, färdigheter och förmågor gällande examensmålet

2
3

3
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Åtgärdsplan förskollärarexamen
Kurs
Åtgärder
Mål 1 visar sådana kunskaper inom det förskolepedagogiska området och ämneskunskaper, inkl. kännedom om
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen

Grundläggande
Lärosätet brister i att visa hur lärosätet examination säkerställer att studenterna visar förskolepedagogiska kunskaper eller
ämneskunskaper och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Vad är det för kunskaper som lärosätet bedömer vid
examination och vad är tillräckligt för att uppnå betyget godkänt? Med andra ord, på vilka grunder säkerställer lärosätet att
studenterna har de kunskaper som förväntas vid examen och vilken kvalitet har den kunskapen? Lärosätet behöver därför synliggöra
hela kedjan från examensmål till bedömning
för både studenter och bedömande lärare/examinator.
Utvecklingsområden: val av ämne för examensarbeten, En del av de presenterade förväntade studieresultaten i självvärderingen riktas
också mer mot färdighet och förmåga än mot kunskap och förståelse..
Examensarbeten: knappt hälften av arbetena visar låg kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, väldigt få vetenskapliga
texter används och forskningen är okritiskt bearbetad.

Grundläggande
6PE183 Förskollärare
som profession, 6 hp
Kursansvarig TUV.

Nuvarande FSR mot målet:
- Visa grundläggande kunskaper om förskolans och förskoleklassens historia, organisation
samt relevanta styrdokument/författningar
-Visa grundläggande kunskaper om det förskolepedagogiska området och huvuddrag i
förskollärares uppdrag.
Åtgärder:
1) Tydliggör i kursplans innehållsbeskrivning och i något FSR att studenten ska visa
kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
2) Omarbeta examinationsformer så att de FSR som går mot detta examensmål
examineras individuellt och i så hög utsträckning som möjligt skriftligt, antingen i form
av en hemtentamen eller en salstentamen. Nuvarande enda skriftliga examination
berör området empatiskt ledarskap. Fler delar (dvs. inte bara empatiskt ledarskap) av
det förskolepedagogiska området bör examineras skriftlig inklusive kännedom om
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
3) Upprätta bedömningskriterier för respektive examination. Vilken kunskap ska
studenten visa för godkänt på respektive examination i kursen? Ett
bedömningskriterium bör exempelvis vara att studenten kan visa kunskap om aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete.

6PE202 Barns lärande
och omsorg 15 hp
Kursansvarig TUV.

Nuvarande FSR mot målet:
- redogöra för barns utveckling och lärande utifrån olika teorier
- jämföra och diskutera synen på barn ur olika perspektiv (Redogöra för och diskutera passar
bättre under kunskapsformen färdighet och förmåga)
- redogöra för och diskutera gruppens betydelse för barns utveckling och lärande (diskutera
passar bättre under kunskapsformen färdighet och förmåga)
- beskriva hur förskolan kan ge stöd till barns olika behov och förutsättningar
- kritisk reflektera över begreppet barn i behov av särskilt stöd (kunskap och förståelse?
Snarare värderingsförmåga och förhållningssätt?)

Åtgärder:
1) Omformulera FSR (se gulmarkerade avsnitt) så att de tydligare blir renodlade
kunskapsmål.
2) Tydliggör i kursplans innehållsbeskrivning och i något/några FSR att studenten ska visa
kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
3) Flytta FSR om att ”kritiskt reflektera över begreppet barn i behov . . .” till
värderingsförmåga och förhållningssätt,
4) Omarbeta examinationsformer så att de FSR som går mot detta examensmål
examineras individuellt och i så hög utsträckning som möjligt skriftligt, antingen i form
av en hemtentamen eller en salstentamen. I nuvarande studieguide framgår exempelvis
att endast vissa FSR examineras, men inte alla, vilket är problematiskt.

1

Bilaga p 80, bilaga 2
5)

6)

Upprätta bedömningskriterier för respektive examination. Vilken kunskap ska
studenten visa för godkänt på respektive examination i kursen? Ett
bedömningskriterium bör exempelvis vara att studenten kan visa kunskap om aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete.
Se över kurslitteraturen och säkerställ att forskning- och utvecklingsarbete finns med
och examineras (se ovan).

Befästande
6PE203 Förskolans uppdrag o arbetssätt 1

Nuvarande FSR mot målet:
- redogöra för förskolans arbetssätt med utgångspunkt i gällande styrdokument.

Kursansvarig TUV.

Åtgärder:
1)

2)

6MN045 Matematik för
förskolan, 7, 5 hp
Kursansvarig NMD

Omarbeta examinationsformer så att de FSR som går mot detta examensmål
examineras individuellt och i så hög utsträckning som möjligt skriftligt, antingen i form
av en hemtentamen eller en salstentamen.
Upprätta bedömningskriterier för respektive examination. Vilken kunskap ska
studenten visa för godkänt på respektive examination i kursen?

Nuvarande FSR mot målet:
redogöra för grunder och förutsättningar för barns matematikutveckling, med stöd i
relevant forskning, beprövad erfarenhet samt förskolans och förskoleklassens läroplan
(förskolepedagogiskt område)
redogöra för grundläggande begrepp kopplade till det matematiska innehåll som
beskrivs i förskolans samt förskoleklassens läroplan (ämneskunskaper och
förskolepedagogiskt område)
Åtgärder:
1) Hur examineras dessa FSR?
2) Tydliggör bedömningskriterier för examination. Vilken kunskap ska studenten visa för
godkänt på respektive examination i kursen? Ett bedömningskriterium bör exempelvis
vara att studenten kan visa kunskap om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

6LÄ055 Språk,
kommunikation och
språkutveckling i
förskolan, 15 hp
Kursansvarig:
Språkstudier

6PE252 Förskolans uppdrag o arbetssätt 2,
10 hp

Nuvarande FSR mot målet:
Nuvarande FSR under revidering (ämneskunskaper och kunskaper inom det
förskolepedagogiska området).
Åtgärder:
1) Tillskapa adekvata examinationsformer,
2) Konstruera bedömningskriterier för examination. Vilken kunskap ska studenten uppvisa
för godkänt betyg på examinationen.
Nuvarande FSR mot målet:
- redogöra för och kritiskt granska förskolan som mötesplats för jämlikhet, jämställdhet och
kulturell mångfald,
- beskriva och reflektera över lärares ansvar att på olika sätt samverka med hemmen.

Kursansvarig TUV
Åtgärder:
1)

2)
3)

4)

Omformulera FSR (gulmarkerade avsnitt) så att de blir renodlade kunskapsmål, dvs.
”visa kunskap om förskolan som mötesplats för”. Begreppen ”kritiskt granska” och
”reflektera” hör mer hemma under färdighet och förmåga.
Tydliggör i kursplans innehållsbeskrivning och i något FSR att studenten ska visa
kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
Omarbeta examinationsformer så att de FSR som går mot detta examensmål
examineras individuellt och i så hög utsträckning som möjligt skriftligt, antingen i form
av en hemtentamen eller en salstentamen. Kursen examineras idag endast via
seminarier och grupparbeten, vilket är otillräckligt.
Upprätta bedömningskriterier för respektive examination. Vilken kunskap ska
studenten visa för godkänt på respektive examination i kursen? Ett
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bedömningskriterium bör exempelvis vara att studenten kan visa kunskap om aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete.

Fördjupande
6PE255 Examensarbete
15 hp
Kursansvarig TUV

Nuvarande FSR mot målet:
- dra slutsatser grundade i egna resultat och tidigare forskning och/eller teorier samt
diskutera resultatet i förhållande till yrkesverksamheten. (det enda FSR som i nuläget finns
under ”kunskap och förståelse” men handlar mer om ”färdighet och förmåga – Mål 3).
Åtgärder:
1) Utveckla minst 2 adekvata FSR under ”Kunskap och förståelse” som mer tydligt
anknyter till målet avseende kunskap om det förskolepedagogiska området och sådana
ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuell forsknings och utvecklingsarbete,
exempelvis: uppvisa för forskningsuppgiften goda kunskaper i det förskolepedagogiska
området och grundläggande förståelse av för studien relevanta begrepp” och ”uppvisa
relevant och aktuell kunskap om forskningsområdet genom användning av primär- och
sekundärkällor”
2)

Revidera bedömningskriterierna för examensarbetet och lägg till ett kriterium som
examinerar kunskap om det förskolepedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuell forsknings och utvecklingsarbete. Vilka
kunskaper ska studenten uppvisa för att nå godkänt resultat, vad krävs exempelvis
avseende litteraturgenomgång, tidigare forsknings osv?
Kommentar: För låga krav ställs på hänvisningar till andra vetenskapliga arbeten i de
självständiga arbetena i nuvarande bedömningskriterier, vilket bland annat kan förklara
de brister i kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete som UKÄ
uppmärksammat i genomförda arbeten inom utbildningen (”Väldigt få vetenskapliga
texter används”.) För betyget godkänt räcker det enligt nuvarande formulerade
bedömningskriterier att studenten hänvisar till 5 vetenskapliga originalarbeten.
Däremot uppmuntras studenterna att ”gärna referera även till annan litteratur, som
t.ex. examensarbeten, läroböcker, populärvetenskapliga artiklar och nyhetsartiklar”.
Detta skapar en obalans i de självständiga arbetena och underminerar framförallt dess
anknytning till aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

3)

Flytta ovanstående FSR ”dra slutsatser grundade i egna resultat” till färdighet och
förmåga.

4)

Utveckla bedömningskriterier för ovanstående färdighetsmål (p. 3).
Kommentar: I kursplanen anges att studenten vid avslutad kurs ska kunna ”dra
slutsatser grundade i egna resultat och tidigare forskning och/eller teorier samt
diskutera resultaten i förhållande till yrkesverksamheten”, vilket är positivt. Inget
formulerat bedömningskriterium för betyget godkänt svarar dock upp mot detta
förväntade studieresultat, vilket betyder att målet inte tydligt examineras. I
bedömningskriterierna framgår endast att resultaten i examensarbetet ska ”diskuteras
och kommenteras på ett utförligt sätt”. Vad ett utförligt sätt innebär, exempelvis att
resultaten tydligt ska relateras till tidigare forskning och/eller teorier, anges dock inte.

Se även övriga ”Generella åtgärder” för examensarbetet.
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MÅL 2 visar kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, samt relationen
mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövning
Inga beskrivningar i självvärderingen av säkerställande samt vilka krav som studenterna ska uppnå vid examination.
Lärosätet behöver synliggöra hela kedjan från examensmål till bedömning för studenter och lärare/examinator och
utveckla innehållet i progressionsdokumentet avs. förväntningar på studenterna och säkerställande av kunskaper.
Examensarbetena: över hälften har bedömts sakna kännedom om vetenskapsteori och att de brister i att uppvisa att
studenten har kännedom om forskningsmetoder.

Grundläggande
6LU006 Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK), 7, 5 hp
Kursansvarig Idé och
samhällsstudier

Nuvarande FSR mot målet:
visa kunskap om och förståelse för skollagens krav på att utbildningen inom
skolväsendets ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet;
visa god förståelse för olika kunskapsbegrepp, kunskapsformer och teorier om hur
kunskap och färdigheter utvecklas, samt hur kunskap förhåller sig till begrepp som
sanning, goda skäl, tillförlitlighet, och objektivitet;
visa grundläggande förståelse för skillnaderna mellan vetenskap och beprövad
erfarenhet, och mellan vetenskap och pseudovetenskap och icke-vetenskap;
visa grundläggande förståelse för olika vetenskapliga metoder, såsom kvantitativa och
kvalitativa metoder, samt vilken roll hypoteser, teorier, observationer och statistisk
metodologi spelar i dessa;
visa grundläggande förståelse för metoder för att systematisera och värdera
information, såsom argumentationsanalys, statistisk metodologi och källkritik.
Åtgärder:
1) Tydliggörande av bedömningskriterier i relation till respektive examinationsform av
relevans för målet.
2) Revidera följande FSR: ”Visa kunskap och förståelse för skollagens krav” ändra till ”visa
kunskap om och förståelse av skollagens krav”.

6PE251 Att undervisa i
förskolan, 10 hp

Nuvarande FSR mot målet:
redogöra för hur omsorg och lek kan bidra till att ge barn möjlighet att lära och
utvecklas

Kursansvarig: TUV
Åtgärder:
1) Omarbeta examinationsformer så att relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövning examineras.
2) Tillskapa bedömningskriterier så att kännedom om relationen mellan vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövning krävs för betyget
godkänt.

Befästande
6PE220
Utbildningsvetenskap,
undervisning och
lärande för förskolan
(UK 2, 8 hp)
Kursansvarig TUV

Nuvarande FSR mot målet:
redovisa och diskutera hur ett vetenskapligt förhållningssätt kan utgöra grunden för
förskollärares didaktiska överväganden.
Åtgärder:
1) Omformulera FSR (gulmarkerat begrepp) så att det tydligare blir ett kunskapsmål.
Diskutera passar bättre under färdighet och förmåga, exempelvis ”visa kunskap och
förståelse för hur ett vetenskapligt förhållningssätt . . . ”.
2) Tillägg av ytterligare ett FSR då kursen enligt kursplanens innehåll ska ge fördjupade
perspektiv på kunskaps- och vetenskapsteori vilket inte avspeglas i de förväntade
studieresultaten. I denna kurs bör studenterna ges en fördjupning i såväl kvalitativ som
kvantitativ metod.
3) Omarbeta examinationsformer så att de samtliga FSR som anknyter till detta
examensmål examineras individuellt och i så hög utsträckning som möjligt skriftligt.
Kunskap om teori och metod bör exempelvis examineras i form av en mindre
vetenskaplig rapport inom det förskolepedagogiska området, som en befästande
träning inför det kommande examensarbetet (jämför med samma kurs för fritidshem
där studenterna genomför en vetenskaplig rapport inom det fritidshemspedagogiska
området).
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4)

Upprätta bedömningskriterier för respektive examination. Vilken slags av kunskap ska
studenten visa för godkänt på respektive examination i kursen? Exempel på områden
som bör ingå i bedömningskriterier: kännedom om aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete inom det förskolepedaogiska området (mål 1), visa kännedom om
vetenskaplig teori och metod (mål 2) och visa kännedom om relationen mellan
vetenskap och beprövad erfarenhet (mål 2) samt ”visa förmåga att kritiskt och
självständigt . . .för att därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom området ”(mål
3).
Kommentar: I dagsläget framgår endast följande om kursens bedömningskriterier: ”För
att bli godkänd krävs deltagande i workshop och efterföljande redovisning samt
inlämning av reflexionsprotokoll.”

6PE221
Specialpedagogik för
förskolan, 7,5 hp

Nuvarande FSR mot målet:
Redogöra och visa förståelse för det specialpedagogiska uppdraget i förskolans
verksamhet

Kursansvarig TUV

Åtgärder:
1) Omarbeta examinationsformer så att relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövning examineras.
2) Tillskapa bedömningskriterier så att kännedom om relationen mellan vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövning krävs för betyget
godkänt.

Fördjupande
NY KURSKOD:
Profession och
vetenskap, 7, 5 hp

6PE255 Examensarbete
för förskollärarexamen,
15 hp,

Åtgärder:
1) Kursen ges ny placering före examensarbetet och läggs på grundnivå,
2) En större revidering av kursens innehåll med tillskapande av ett moment på åtminstone
5 hp som ger en fördjupning i teori och metod. Exempel på FSR: ”Visa kunskap om olika
teoretiska perspektiv”, På en fördjupad nivå kunna redogöra och argumentera för
kvalitativa och kvantitativa metoder och teorier relevanta för vetenskaplig
undersökning inom det förskolepedagogiska (alternativt utbildningsvetenskapliga)
området.”
3) Konstruera examinationsformer, i första hand skriftliga, som går mot målet. Exempel på
en sådan är examination av en forskningsplan inför det kommande examensarbetet
(men kom ihåg att kunskap om såväl kvantitativa som kvalitativa metoder ska
examineras).
4) Tillskapa adekvata bedömningskriterier som går mot målet.
5) Kursens övriga innehåll, ca 2, 5 hp, fokuserar professionsperspektiv. Möjligtvis ska detta
moment ligga före det om teori och metod, så att relevanta kopplingar kan göras till
föregående VFU,
6) Behöver kursen ändra namn?
Nuvarande FSR mot målet:
dra slutsatser grundade i egna resultat och tidigare forskning och/eller teorier samt
diskutera resultaten i förhållande till yrkesverksamheten.

Kursansvarig TUV

Åtgärder:

Kursansvarig institution:
Fastställs vid
Lärarhögskolans
styrelsemöte i
december

Ny ivå

1)

2)

3)

Revidera FSR så att det tydligare går mot kunskapsmålet, exempelvis: ”uppvisa
ändamålsenlig metodologisk kunskap” samt ”välja, motivera, tillämpa och tydligt
redovisa relevant vetenskaplig metod och teori i förhållande till forskningsproblemet”.
Tillägg av ett FSR som anknyter till följande del av målet: ”visa kännedom om relationen
mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för
yrkesutövning"
Konstruera bedömningskriterier så att samtliga delar av målet bedöms.
Kommentar: Kraven på användning av teori i de självständiga arbetena är i dagsläget
låga och oklara. För ett examensarbete på grundnivå (gäller grundlärarexamen mot
fritidshem) anges exempelvis att ingen teori behöver användas: ”På grundläggande nivå
är det inte nödvändigt, men självklart tillåtet, att använda en teori i sitt
examensarbete”. Vidare är det i bedömningskriterierna otydligt om teori behöver
användas för ett examensarbete på avancerad nivå (gäller förskollärare).
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MÅL 3: visar förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och
kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet.
Att säkerställa de delar av målet som handlar om att studenterna ska visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera
och reflektera över andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat: saknas exempel i de examinationer som lärosätet
presenterar i självvärderingen. Ett viktigt utvecklingsområde är att utbildningen igenom tydliggöra sambanden mellan examensmål,
kursmål, innehåll, examination och bedömning.
Examensarbete: Hälften av de självständiga arbetena uppvisar brister när det gäller studenternas förmåga att vara kritiska, systematiska
och reflekterande. I ett par arbeten saknas teori och arbetena stannar på en beskrivande och normativ nivå som bekräftar det
studenterna redan vet.

Grundläggande
6PE183 Förskollärare
som profession, 6 hp

Nuvarande FSR mot målet:
-

Kursansvarig TUV

föreslå och motivera hur verksamhet i förskola kan utformas så att omsorg, lek och
lärande bildar en helhet.

Åtgärder:
1) komplettera FSR så att det framgår att stöd ska tas i aktuell forskning, exempelvis ”med
stöd av relevant forskning föreslå och motivera hur verksamhet . . .”
2) Omarbeta examinationsformer så att de FSR som går mot detta examensmål
examineras individuellt och i så hög utsträckning som möjligt skriftligt, antingen i form
av en hemtentamen eller en salstentamen.
3) Upprätta bedömningskriterier för aktuell examination. Vilken förmåga ska studenten
visa för godkänt på respektive examination i kursen?

6LU006 Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK), 7, 5 hp
Kursansvarig Idé och
samhällsstudier

Nuvarande FSR mot målet:
Visa förmåga att självständigt tillämpa grundläggande metoder för att systematisera
och värdera information, såsom argumentationsanalys, statistisk metodologi och
källkritik.
Åtgärder:
1) Förtydliga bedömningskriterier (vilken uppvisad förmåga och färdighet krävs för
godkänt ) i förhållande till följande examination: Säkerställande sker genom en
salstentamina där förmåga till praktisk informationsvärdering, källkritisk analys och
tolkning av statistik prövas.

Befästande
6PE220
Utbildningsvetenskap,
undervisning och
lärande för förskolan
(UK 2, 8 hp)

Nuvarande FSR mot målet:
-

Kursansvarig TUV

med stöd planera och genomföra en vetenskaplig studie som bygger på intervju med
förskollärare,
skriva en vetenskaplig rapport,
planera med grund i kunskaper från utbildningsvetenskaplig och utvecklingspsykologisk
forskning pedagogiska aktiviteter som möjliggör barns utveckling och lärande.

Åtgärder:
1)

Revidera de två första FSR:en så att de tydligare anknyter till målet: ”visa förmåga att
kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över andras
erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att bidra till utvecklingen av
yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet”,
Kommentar: ”att skriva en vetenskaplig rapport” kan vara en examinationsform, men
det är ingen bra formulering för ett FSR.

2)

Omarbeta examinationsformer, inte minst för följande FSR: ”planera med grund i
kunskaper från utbildningsvetenskaplig och utvecklingspsykologisk forskning
pedagogiska aktiviteter som möjliggör barns utveckling och lärande", som ska kunna
examineras individuellt.

6

Bilaga p 80, bilaga 2
3)

Konstruera bedömningskriterier för samtliga examinationer i kursen med tydlig
hänvisning till målet.

Nuvarande FSR mot målet:
6PE221
Specialpedagogik för
förskolan, 7,5 hp
Kursansvarig TUV

-

Beskriva olika uttryck för barns svårigheter på organisations- grupp- och individnivå
samt kritiskt granska och diskutera konsekvenser som dessa svårigheter får i och för
den pedagogiska praktiken

Åtgärder:
1)
2)

3)

4)

5)

Revidera FSR: ”med utgångspunkt i relevant forskning beskriva olika uttryck för barns
svårigheter . . .”,
Överväg om FSR:et kan kunna delas i två delar, där den ena ”beskriva” placeras under
”Kunskap” och den andra delen ”kritiskt granska och diskutera” förläggs till ”Färdighet
och förmåga”.
Omarbeta examinationsformer. Delar av FSR:et examineras idag via ett
lottningsförfarande, där studenten med hjälp av specialpedagogisk litteratur ska
”redogöra för” ett antal områden. Att endast ”redogöra för” svarar inte mot målet ”visa
förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera”, ”med
utgångspunkt i egna och andras erfarenheter och relevant forskning” osv.
Lottningsförfarandet säkerställer inte heller att varje student kan examineras
individuellt.
Även den skriftliga examinationsformen kan behöva tydliggöras utifrån målet. Ett
alternativ är att enbart den skriftliga examinationsformen utgör examinerande inslag
och att seminariet istället omvandlas till ett övande moment inför den skriftliga
examinationen.
Konstruera bedömningskriterier för ingående examinationsformer med utgångspunkt i
målet. För godkänd examination ska studenten . . . .

Fördjupande
6PE254 Läraryrkets dimensioner för förskolan
2 (VFU)
Kursansvarig TUV

Nuvarande FSR mot målet:
-

föreslå och planera för ett utvecklingsområde i befintlig förskola (ligger under kunskap
men bör flyttas till färdighet och förmåga)
initiera pedagogiska diskussioner i arbetslaget.

Åtgärder:
1)
2)

3)
4)

flytta ovanstående FSR ”föreslå och planera” från kunskap till förmåga, till ”färdighet
och förmåga”,
revidera ovanstående FSR så att det framgår att utvecklingsområdet ska planeras med
utgångspunkt i relevant forskning samt ev. egna och andras erfarenheter, likaså den
pedagogiska diskussionen,
oklart hur dessa FSR examineras idag. Skriftliga examinationer i form av en VFU-rapport
bör tillämpas så att varje students förmåga kan examineras individuellt.
Konstruera bedömningskriterier med utgångspunkt i målet.

6PE255 Examensarbete
för förskollärarexamen

Nuvarande FSR mot målet:
Bearbeta och tolka insamlad data i enighet med vetenskapliga och etiska principer

Kursansvarig TUV

Åtgärder:
1) Konstruera minst ett, gärna två, FSR som tydligare går mot målet ”förmåga att kritiskt
och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över och inte minst tar in
förmåga att förhålla sig till aktuell forskning, exempelvis: ”kritiskt, systematiskt och
självständigt bearbeta, tolka och analysera insamlade data i enlighet med vetenskapliga
och etiska principer samt redogöra för detta” och ”dra slutsatser grundade i egna
resultat, tidigare forskning och teorier samt diskutera resultaten i förhållande till
yrkesverksamheten”
Kommentar: nuvarande FSR har svag bäring på målet.
2)

Konstruera bedömningskriterier med utgångspunkt i målet.
Kommentar: Något bedömningskriterium som mäter uppvisad ”förmåga att kritiskt och
självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter
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samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till yrkesverksamheten och
utvecklingen inom området” anges inte för betyget godkänt (däremot för väl godkänt).
Detta måste justeras.
Exempel på kriterium: ”För godkänt betyg krävs att forskningsområdet presenteras på
ett sådant sätt att existerande forskning kan informera den aktuella studien, att
författaren/författarna har, utifrån de refererade texterna, bearbetat, jämfört och
behandlat litteraturen samt byggt en egen text. Ingående data ska vara kritiskt och
systematiskt bearbetade och redovisade. Vidare krävs att arbetet innehåller en tydlig
presentation av resultatet där det finns en tydlig koppling till analysmetod. Resultaten
ska diskuteras och kommenteras på ett utförligt sätt och slutsatser ska vara grundade i
egna resultat, tidigare forskning och teorier. Rapporten ska också innehålla en
diskussion kring implikationer för yrkesverksamheten.”
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Mål 4 visa förmåga att tillämpa sådan förskoledidaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det förskolepedagogiska området och inom de ämnesområden som utbildningen avser samt
för yrkesutövningen i övrigt.
UKÄ bedömare påtalar följande brister:
1) Det beskrivs inte tydligt vare sig i självvärderingen eller i intervjuerna hur studenternas förmåga att tillämpa de
förväntade förskoledidaktiska kunskaperna säkerställs vid examinerande moment och inte heller vilka krav som ställs på
studenternas prestationer för att få godkänt resultat.
2) Ämnesdidaktikens genomförande i utbildningen är otydligt framskrivet i självvärderingen. Ämnesdidaktiken beskrivs
”ytligt”. Mer information finns i andra delar av självvärderingen, men det saknas information om hur utbildningen
genomförs. Dessutom framkommer det inte heller på vilket sätt det säkerställs genom examination att studenterna visar
förmåga att tillämpa ämnesdidaktiska kunskaper inom ämnesområden.

Grundläggande
6PE183 Förskollärare
som profession, 6 hp –
Förskoledidaktik och
metodik
Kursansvarig TUV

Nuvarande FSR mot målet:
- med stöd tillämpa kommunikativa färdigheter avseende ledarskap och arbete med sociala
relationer i förskolan som omfattar tal, lyssnande och kroppsspråk
Åtgärder:
1) Tydliggör kriterier för godkänt resultat i den del av examinationen som består av samtalsövningar– i inlämnad åtgärdsplan beskrivs endast vad studenterna gör och betygsnivåer.
2) Tydliggör krav i bedömning av individuell skriftlig uppgift: för godkänt resultat – visa
förmåga att utifrån kurslitteratur och vetenskaplig litteratur redogör för och diskuterar hur
verbala och ickeverbala samtalsmetodiska färdigheter påverkar samtal. För bedömningen väl
godkänt krävs dessutom ett fördjupat resonemang utifrån egna erfarenheter och med stöd
av kurslitteratur”.

6PE184 Att vara
förskollärare 1,5 hp –
Förskoledidaktik

Nuvarande FSR mot målet:
- visa förmåga att kritiskt reflektera över förskollärares kommunikativa färdigheter i arbete
med sociala relation i den pedagogiska praktiken i förskolan

Kursansvarig TUV

Åtgärder:
1) Tydligare beskrivning av vad studenterna ska utveckla för förmåga.
2) Betygskriterier finns endast i form av aktivitet – närvaro, delaktighet under
uppföljningsseminariet och inlämnande av grupprapport. Tydliggör hur förmågorna bedöms?
Vilka förmågor ska studenten uppvisa för godkänd examination.
3) Säkerställ att varje student kan examineras individuellt.

6PE203 Förskolans
uppdrag och arbetssätt
I, 5 hp –
Förskoledidaktik

Nuvarande FSR mot målet:
-använda analoga och digitala verktyg för dokumentation, reflektion och uppföljning av
lärande och undervisning
- tillämpa metod för samtal med barn.

Kursansvarig TUV

Åtgärder:
1) Fler FSR som berör det förskolepedagogiska och förskoledidaktiska området måste skapas.
I nuverande utformning är kursen innehållsmässigt för tunn vad gäller förskoledidaktik.
2) Omarbeta examinationsuppgiften med tillhörande bedömningskriterier så att den
stämmer överens med FSR och verkligen examinerar förskoledidaktisk förmåga. Nuvarande
lydelse:
”I en tillämpande gruppuppgift dokumenterar studenterna med stöd av analoga och digitala
verktyg olika närmiljöer såväl utomhus som inomhus med fokus på omsorg och lärande.
Uppgiften redovisas (FÖRSLAG TILL TILLÄGG genom en muntlig examination) muntligt med
stöd av en Powerpoint. Här krävs att varje student är förberedd att redovisa och diskutera
med hänvisningar till kurslitteratur och en tidigare genomförd workshop.”
Kommentar: Ska studenterna bara dokumentera eller ingår också didaktisk reflexion med
stöd av exempelvis kurslitteratur och vetenskapliga litteratur i kursen?
3) Bedömningskriterier för godkänt resultat behöver skärpas upp. Vilka förmågor och färdigheter ska studenten visa för godkänt resultat? Ska studenten endast dokumentera eller ingår
också didaktisk reflexion med stöd av kurslitteratur och vetenskaplig litteratur?
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Kommentar: Idag finns kriterium: att man är förberedd att presentera… - detta är inte ett
godtagbart kriterium för godkänt resultat
4) Hur examineras och bedöms FSR 2 ”Tillämpa metod och samtal med barn”?
Bedömningskriterier behöver utvecklas med bäring på examensmålet.

Befästande
6PE251 Att undervisa i
förskolan (VFU), 10 hp –
Förskoledidaktik och
ämnesdidaktik
Kursansvarig TUV

Nuvarande FSR mot målet:
- ta tillvara barns kunskaper och erfarenheter och därigenom tillämpa pedagogisk
dokumentation som stöd för att planera, genomföra och utvärdera undervisningssituationer
- visa förmåga att tillämpa sådan förskoledidaktik som krävs för att leda barn i grupp
- visa kommunikativ förmåga genom att skapa relationer och samarbeta med
barn/barngrupp/arbetslag/vårdnadshavare
Examination av den verksamhetsförlagda delen sker individuellt genom uppvisade färdigheter i relation till kursens förväntade studieresultat vid universitetslärarens VFU-besök,
lärarnas observationsmatris och med stöd av bedömningsunderlaget.

6LÄ055 Språk,
kommunikation och
språkutveckling i förskolans verksamhet, 15
hp – Ämnesdidaktik
Kursansvarig
Institutionen för
språkstudier

6MN045 Matematik för
förskolan, 7,5 hp –
Ämnesdidaktik
Kursansvarig NMD

Åtgärder:
1) Omarbeta examinationsuppgifter så att koppling till FSR och examensmålet tydliggörs.
2) Vilken slags examination genomförs i kursen? Ska studenten även lämna in en VFUrapport. Vad ska behandlas i rapporten? Vad krävs för godkänt av rapporten? 4) Vad
krävs för godkänt på VFU-perioden i övrigt? Om inte en skriftlig rapport ingår i kursen,
så bör det verkligen övervägas. Rapporten skulle kunna examinera mot både mål 3
(egna och andras erfarenheter), 4 (förskoledidaktik) och 5 (undervisning och planering,
mål 5.
3) Konstruera bedömningskriterier för godkänt resultat till såväl praktisk uppgift (VFUbesök) som skriftlig rapport. Vilka förmågor och färdigheter ska studenten visa för
godkänt resultat?
Nuvarande FSR mot målet:
- diskutera och problematisera val av innehåll och arbetssätt i förskolan och förskoleklassen
och hur detta kan ta sin utgångspunkt i barns språk, identitetsutveckling och kommunikation
ur ett första- och andraspråksperspektiv,
- beskriva och värdera olika språkstimulerande lärandemiljöer och deras betydelse för språkoch litteracitetsutveckling hos såväl enspråkiga som flerspråkiga barn;
Åtgärder:
1) Förändra poängfördelning för att rymma språkutveckling i förskolskoleklass. OBS! Beslut
fattat vid LH:s styrelsemöte den 24/10.
2) Skapa ny kursplan med delvis nytt innehåll och tillhörande FSR.
3) Bedömningskriterier ska utvecklas. Vilka förmågor och färdigheter ska studenten visa för
godkänt resultat?
Nuvarande FSR mot målet:
- beskriva och formulera, med hjälp av adekvat terminologi, hur barn utvecklar förståelse för
matematiska begrepp (kunskapsmål),
- planera och genomföra matematiska aktiviteter lämpliga för förskolans och
förskoleklassens verksamhet
Åtgärder som genomförts:
1) Studenten ska genom en examinerande skriftlig tentamen visa att hen kan använda nya
matematiska begrepp och beskriva hur barn utvecklar förståelse för olika delar inom
matematiken för godkänt resultat.
2) För godkänt resultat ska studenterna kunna använda relevanta matematiska begrepp och
visa en god uppfattning om vad som är relevant innehåll och lämpliga aktiviteter för den
verksamhet som studenterna ska undervisa i. Dessa kunskaper prövas sedan i följande
examinerande uppgifter med avseende på färdigheter:
a) i examinerande planeringsövningar vilka genomförs på campus med studiekamrater,
b) examineras via en fältstudie där studenterna studerar förskolans utemiljö i ett
matematikperspektiv,
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c) i examinerande planerade aktiviteter utomhus med barngrupp.
a-c examineras både muntligt och i skriftlig rapport.
3) Dessutom examineras studenterna genom individuell skriftlig salstentamen med frågor
som fokuserar planering av verksamhet för att möjliggöra utveckling av matematiska
förmågor, exempelvis mätning. För godkänt resultat på tentamen ska planeringen vara
genomförbar och relevant för vald ålder på barn i förskola eller förskoleklass.
Åtgärder:
1) ”Beskriva och formulera är ett kunskapsmål, men ligger idag under färdighet och förmåga.
Antingen omformulera och låt målet stå kvar under ”Färdighet eller förmåga”, eller flytta till
”Kunskap och förståelse”.
2) Finns bedömningskriterier för a-c, muntligt och i skriftlig rapport? Vilka förmågor och
färdigheter ska studenten visa för godkänt resultat?
2) Tydliggör bedömningskriterier för ”planeringen (ska) vara genomförbar och relevant för
vald ålder på barn i förskola eller förskoleklass”. Vilka förmågor och färdigheter ska
studenten visa för godkänt resultat?

Fördjupande
6PE253 Läraryrkets
dimensioner för
förskolan 1 (VFU)
Förskoledidaktik och
ämnesdidaktik
Kursansvarig TUV

Nuvarande FSR mot målet:
- självständigt och i samverkan planera, genomföra och utvärdera tema/projektarbete där
språk, matematik och skapande ingår i undervisningen
- visa förmåga att organisera och leda undervisning för både enskilda barn och barngrupp
och däri beakta förskolans värdegrund att främja barns välbefinnande och motverka
diskriminering
- använda olika medier, digitala som andra för pedagogisk dokumentation av lärprocesser
Tanke: FSR samt examination och säkerställande i förskoledidaktik och ämnesdidaktik under
mål 4. Examination och säkerställande FSR då det gäller att planera, genomföra, utveckla och
utvärdera fokuseras under mål 5.
Åtgärder som genomförts:
1) Observationsmatris används för att dokumentera uppvisade färdigheter under ett besök
av universitetslärare. Trepartssamtal.
2) Examination: I en individuell muntlig redovisning ska studenten med stöd av en Ppt
distansera sig och använda kurslitteratur, styrdokument och aktuell forskning för att
förankra och motivera olika val och ställningstaganden som studenten gjort under VFU och i
tema/projektarbetet
Åtgärder som ska genomföras:
1)) Förslag på nya/reviderade FSR
- visa på sådana förskoledidaktiska och ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för att kunna
planera och motivera innehåll i samt upplägg och utvärdering av undervisning,
- omsätta de ämnesteoretiska, ämnesdidaktiska och övriga kunskaper han eller hon
förvärvat under utbildningen till skolpraktiken,
- motivera sina val utifrån styrdokument, vetenskap och beprövad erfarenhet.
Kommentar: Kursens nuvarande FSR har för svag koppling till förskoledidaktik och
ämnesdidaktik.
2) Skapa en planering där kopplingen till ämnesområden i FSR tydliggörs.
3) Utveckla bedömningsmatris för den skriftliga analys av ett projektarbete som studenten
genomför under VFU (VFU-rapport?) av relevans för målet,
4) Konstruera bedömningskriterier av relevans för målet för godkänt resultat (och för VG) för
kursens övriga examinerande moment. Vilka förmågor och färdigheter ska studenten visa för
godkänt resultat? Det är oklart vilka bedömningskriterier som används eller om sådana ens
finns!
5) Lägg till i kursplan, studieguide och bedömningskriterier att förutom kurslitteratur och
styrdokument ska aktuell forskning också användas i redovisningen av den pedagogiska
dokumentationen
6) Förslag l på bedömningskriterium: För godkänt på VFU-rapporten krävs bl.a. att studenten
kan beskriva och motivera valt innehåll och valt didaktiskt upplägg med motiveringar som är
relevanta i förhållande till styrdokument, vetenskap och undervisningssituation
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MÅL 5: visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla
undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje barns lärande och
utveckling.
UKÄ bedömare påtalar följande brister:
1) Lärosätet presenterar inte några tydliga beskrivningar av hur studenternas förmåga att tillämpa förväntade kunskaper
i examinerande moment säkerställs via examinerande moment. Lärosätet anger inte heller innehållet i de färdigheter
och förmågor som de förväntar av studenterna för att nå måluppfyllelse.
2) Det är otydligt hur utbildningen fokuserar på hur studenternas förmågor ska leda till att på bästa sätt stimulera varje
barns lärande.
3) Undervisningsbegreppet i relation till både förskolan och förskoleklassen används inte i FSR och det framkommer inte
tydligt hur frågeställningar som berör undervisning i förskolan och förskoleklassen behandlas.
4) Innehåll som utvecklar förmågor och färdigheter för att utforma det pedagogiska arbetet självständigt och
tillsammans med andra är inte tydligt beskrivna.

Grundläggande
6PE187 Lärande och
undervisning (mot brist
2 och 4)

Nuvarande FSR mot målet:
- visa grundläggande didaktisk förmåga avseende planering, genomförande och analys av
undervisning

Kursansvarig
Pedagogiska
institutionen

Åtgärder:
1) Omarbeta examinationsformer så att de tydligt säkerställer ovanstående mål.
2) Konstruera bedömningskriterier för alla kursens examinerande moment, både de
examinerande gruppuppgifterna, rapporten och den skriftliga hemtentamen. Eftersom en av
de nuvarande examinationerna exempelvis är en gruppuppgift, hur sker bedömning av varje
enskild student? Vilka förmågor och färdigheter ska studenten visa för godkänt resultat?
Nuvarande FSR mot målet:
- tillämpa metod för samtal med barn,
- dokumentera och utvärdera den egna lärprocessen med avseende på kursens förväntade
studieresultat.

6PE203 Förskolans
uppdrag och arbetssätt
1, 5 hp –
Förskoledidaktik
Kursansvarig TUV

6PE251 Att undervisa i
förskolan (VFU), 10 hp
(mot brist 1, 2, 3 och 4)
Kursansvarig TUV

Åtgärder:
1) Revidera FSR under Färdighet och förmåga så att de mer tydligt överensstämmer med
examensmålet. Fler FSR måste beröra undervisning, planering, pedagogisk dokumentation
och utvärdering.
2) Tydliggör och eventuellt omarbeta examinerande uppgifter så att de stämmer överens
med FSR. Åtminstone en examinationsuppgift bör vara skriftlig och alla ska kunna
bedömmas individuellt.
2) Konstruera bedömningskriterier för godkänt resultat. Vilka förmågor och färdigheter ska
studenten visa för godkänt resultat?
Nuvarande FSR mot målet:
- ta tillvara barns kunskaper och erfarenheter och därigenom tillämpa pedagogisk dokumentation som stöd för att planera, genomföra och utvärdera undervisningssituationer
Åtgärder som genomförts:
1) Revideringar och förtydligade av FSR samt examination i kursplanen är genomförda.
Åtgärder som prövas och utvärderas under ht 19:
1) Auskultation i förskoleklass.
Åtgärder som ska genomföras:
1) Nuvarande FSR är snårigt formulerat, kan avsikten med FSR:et tydliggöras?
2) Lägg in ett FSR mot förskoleklass,
3) Överväg om kursen bör innehålla ett FSR där det framgår att planering, genomförande
och utvärdering ska göras med stöd av andra, för att bygga upp en progression till nästa
VFU-kurs, där samma uppgifter ska kunna göras självständigt och i samarbete med andra.
4) Omarbeta examinationsuppgifter. Kursen (om den inte gör det) bör innehålla en skriftlig
examination (VFU-rapport),
5) Konstruera bedömningskriterier för godkänt resultat för såväl praktiska moment, inklusive
auskultation i förskoleklass, som VFU-rapport. Vilka förmågor och färdigheter ska studenten
visa för godkänt resultat?

12

Bilaga p 80, bilaga 2

Befästande
6PE221
Specialpedagogik för
förskolan (UK) (mot
brist 1,3 och 4)
Kursansvarig TUV

6PE237 Bedömning för
lärande i förskolan
(UK), 10 hp
Kursansvarig NMD

Nuvarande FSR mot målet:
- beskriva olika uttryck för barns svårigheter på organisations- grupp- och individnivå, kritiskt
granska o diskutera konsekvenser som svårigheterna får i och för den pedagogiska praktiken
- analysera och föreslå åtgärder för att bemöta barns olikheter och utveckling i relation till
verksamhetens mål
Åtgärder:
1) Är FSR och uppgifter inplacerat under rätt kunskapsform? Se gulmarkerat avsnitt.
2) Tydliggör vad som krävs för godkänt resultat i gruppuppgifter/workshop (i det fall de är
prövande).
3) Bedömningsmatris för individuell skriftlig inlämningsuppgift finns i studieguide. Dock
behöver bedömningskriterier skärpas upp för seminarium och workshop – ex. delaktighet
och bidragande till gruppens arbete både vid workshop och sammanställning av text är inte
godtagbart krav för godkänt resultat
Nuvarande FSR mot målet:
-använda teorier om motivation och grundprinciper för formativ praktik för att stödja barns
utveckling
- analysera dokumentationer av lärsituationer, och utifrån analyserna föreslå hur
verksamheten kan utvecklas
Åtgärder som ska genomföras:
1) Hur examineras ovan FSR? Ingår skriftlig examination? Varje students förmågor ska kunna
bedömas individuellt.
2) Bedömningskriterier för godkänt resultat behöver (om de inte finns) utarbetas. Vilka
förmågor och färdigheter ska studenten visa för godkänt resultat?

6PE253 Läraryrkets
dimensioner för
förskolan 1 (VFU) (mot
brist 1, 2, 3 och 4)
Kursansvarig TUV

Nuvarande FSR mot målet:
- självständigt och i samverkan planera, genomföra och utvärdera tema/projektarbete där
språk, matematik och skapande ingår i undervisningen
- visa förmåga att organisera och leda undervisning för både enskilda barn och barngrupp
och däri beakta förskolans värdegrund att främja barns välbefinnande och motverka
diskriminering
Tanke: FSR samt examination och säkerställande i förskoledidaktik och ämnesdidaktik under
mål 4. Examination och säkerställande FSR då det gäller att planera, genomföra, utveckla och
utvärdera fokuseras under mål 5.
Åtgärder:
1)Tydliggör beskrivning av examinationerna.
2) Utveckla bedömningsmatris för den skriftliga analysen av ett tema/projektarbete som
studenten genomför under VFU.
3) Konstruera bedömningskriterier av relevans för målet. Det framgår inte från
åtgärdsredovisning hur säkerställandet går till – tydliggör detta – genom ex beskriva hur
universitetsläraren bedömer varje students färdighet och förmåga.

Fördjupande
6PE254 Läraryrkets
dimensioner för
förskolan 2 (VFU) (mot
brist 1, 2, 3 och 4)
Kursansvarig TUV

Nuvarande FSR mot målet:
- självständigt leda barn i grupp1
- initiera pedagogiska diskussioner i arbetslaget2
- planera och genomföra ett samtal med vårdnadshavare med utgångspunkt i
undervisningen
- tillämpa metareflektion för att, utifrån tidigare formulerade lärandemål och tillägnade
kunskaper och erfarenheter, dokumentera, utvärdera och beskriva sin egen lärprocess med
avseende på kursens förväntade studieresultat.

1

Förslag på förändring av FSR - Självständigt planera, genomföra och utvärdera undervisning och aktiviteter med barn
Förslag på förändring av FSR - Initiera pedagogiska diskussioner i arbetslaget i syfte att motivera och argumentera för
föreslaget utvecklingsarbete
2
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Åtgärder:
1) Revidera kursplan och formuleringar i uppgifter i studieguide för överenstämmelse mot
examensmål och styrdokument,
2) FSR ska revideras (se förslag i fotnötter) och flyttas under rätt kunskapsform (FSR under
färdighet och förmåga ligger under kunskap och förmåga etc.),
3) FSR behöver också tydliggöras gentemot examensmål 5. Innehåll i FSR som saknas är: att
stimulera varje barns lärande och utveckling,
4) Överväg om målet att tillämpa metareflexion över den egna lärprocessen ska finnas kvar.
Bör inte den sista VFU:n ägnas åt metareflexion över varje barns lärande och utveckling samt
hur undervisning och den pedagogiska verksamheten kan utveckas.
5) Tydliggör examinationsformer av relevans för målet och ovanstående FSR. Ingår skriftlig
VFU-rapport? Det bör det göra.
6) Bedömningskriterier för godkänt resultat behöver skärpas upp för såväl praktisk som
skriftlig examination (VFU-rapport). Vilka förmågor och färdigheter ska studenten visa för
godkänt resultat? Ex i den pedagogiska dokumentationen
7) Lägg till att aktuell forskning också ska användas i redovisningen av den pedagogiska
dokumentationen.
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MÅL 6: visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och
etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling
UKÄ bedömare påtalar följande brister:
1) Ej tydligt hur examinationer visar på studenternas förmåga att göra bedömningar i det pedagogiska arbetet.
2) Otydligt beskrivet hur vi säkerställer studenternas förmåga att göra bedömningar utifrån vetenskapliga, samhälleliga
och etiska aspekter med särskilt beaktande av barns rättigheter samt en hållbar utveckling.
3) Hållbarhetsperspektivet är ytligt behandlat. Inga uppgifter kopplade till förmåga att göra bedömningar hållbar
utveckling. De förväntade studieresultaten beskriver att studenterna diskuterar och problematiserar. Det klargörs dock
inte vad det betyder och på vilket sätt det erbjuder studenterna att visa förmåga att göra bedömningar utifrån hållbar
utveckling i det pedagogiska arbetet.
4) Innehåll, aktiviteter och examinationer som riktas mot hållbar utveckling måste tydliggöras.

Grundläggande
6LU007 Etik, demokrati
och den heterogena
lärandemiljön (UVK) 7,5
hp (mot brist 1 och 2)
Kursansvarig
Institutionen för idé och
samhällsstudier

Nuvarande FSR mot målet:
- visa förmåga att identifiera och självständigt resonera kring etiska och kulturella konflikter
som kan uppstå i (skola och) förskola och göra bedömningar utifrån styrdokument såväl som
samhälleliga och etiska aspekter, med särskilt beaktande av demokratiska värderingar och
de mänskliga rättigheterna.
Innehåll och aktiviteter: Kursen innehåller flera övande inslag, i synnerhet
gruppdiskussionerna samt case-övningen som är anpassad efter program. (Även
gruppövningar är studenterna indelade så långt som möjligt efter program). Ett exempel på
ett metareflektivt inslag är undervisningsinslag där studenterna testar sina egna värderingar
– ett av syftena är att studenterna ska kunna reflektera över i vilken utsträckning de tar vissa
värderingar för givna och att även värderingar som kan tyckas självklara för dem är
kontroversiella ut andras synvinklar. Detta öppnar för diskussion i undervisning om metoder
för att resonera etiskt och behovet av etiskt resonerande. Dessa metoder för att resonera
etiskt övas sedan vid ett gruppdiskussionstillfälle och följer vidare med in i case-arbetet. I ett
examinerande case-seminarium ges studenten möjlighet i att tillämpa de kunskaper och
färdigheter som förvärvats under kursen på en realistisk problemsituation hämtad från
förskolans värld.
I denna kurs bör innehåll i undervisning och aktiviteter avseende förmåga att göra
bedömning utifrån en hållbar utveckling beskrivas.
Åtgärder:
1) Tydliggör vad som krävs för godkänt resultat i case-uppgift. Examination i case-uppgift
måste kontrolleras med kursansvarig. Otydligt hur säkerställande genom examination
genomförs. Finns bedömningskriterier?
2) Förslag, nämnt FSR kompletteras med hållbar utveckling + examination och
säkerställande. Alternativt ett särskilt FSR om att göra bedömningar utifrån en hållbar
utveckling.

6PE252 Förskolans
uppdrag och arbetssätt
2, 10 hp –
Förskoledidaktik

Nuvarande FSR mot målet:
- diskutera hur barns inflytande i den pedagogiska verksamheten kan möjliggöras
- redogöra för och diskutera förskolans uppdrag och arbetssätt med utgångspunkt i gällande
styrdokument

Kursansvarig TUV

Innehåll:
Med utgångspunkt i förskolans styrdokument samt FN:s barnkonvention behandlas
förskolans uppdrag och arbetssätt.
Den pedagogiska inom- och utomhusmiljöns betydelse, för barns lek och lärande samt barns
möjligheter till inflytande bearbetas. Förskolan som arena för jämlikhet, jämställdhet och
kulturell mångfald studeras, liksom förskollärares ansvar för samverkan med hemmen….
I denna kurs ska innehåll i undervisning och aktiviteter som går mot examensmålet beskrivas
tydligt!
Åtgärder:
1) Revidera nuvarande FSR alternativt tillskapa nya FSR som tydligt går mot examensmålet
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ex. värdera med utgångpunkt i förskolans styrdokument samt FN:s barnkonvention hur
barns inflytande i den pedagogiska verksamheten kan möjliggöras.
2) Omarbeta examinationsformer så att de FSR som går mot detta examensmål examineras
individuellt och i så hög utsträckning som möjligt skriftligt, antingen en hemtentamen eller
en salstentamen. Kursen (eller åtminstone de FSR som beskrivs) examineras idag endast via
seminarier och grupparbeten, vilket är otillräckligt.
3) Upprätta bedömningskriterier. Vilken typ av värderingsförmåga och förhållningssätt ska
studenten visa för godkänt på respektive examination i kursen? Ett bedömningskriterium bör
exempelvis vara att studenten kan visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra
bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inklusive FN:s
barnkonvention.

Befästande
6PE221 Specialpedagogik för förskolan (UVK) 6
hp (mot brist 1 och 2)

Nuvarande FSR mot målet:
- reflektera över barns olika förutsättningar och behov samt analysera förskolans betydelse
för att utveckla en inkluderande och gynnsam pedagogisk miljö för alla barn.

Kursansvarig TUV

Innehåll och aktiviteter: Studenten ska i en avslutande examinerande skriftlig
inlämningsuppgift reflektera över hur hen vill att hens förskola ska arbeta med inkludering
och hur barn i behov av extra anpassningar med särskilt stöd kan utvecklas för att
verksamheten ska bli en förskola för alla. Studenten ska utgå från sina egna erfarenheter,
föreläsningar, litteratur, aktuell forskning samt diskussioner i seminarier och workshops.
Bedömningsmatris finns för bedömning av inlämningsuppgiften.
Åtgärder:
1) Revidera FSR så att ovan nämnt FSR tydligt går mot examensmålet, alternativt tillskapa ett
nytt FSR, ex. reflektera över barns olika förutsättningar och behov samt att utifrån relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga
rättigheterna göra bedömningar av förskolans betydelse för att utveckla en inkluderande
och gynnsam pedagogisk miljö för alla barn,
2) Konstruera bedömningskriterier av relevans för examensmålet.
3) Aktuell forskning finns inte i litteraturlistan men ska läggas till!
4) Utred om FSR och uppgifter inplacerat under rätt kunskapsform? Ex .första FSR under
Värdegrundsförmåga och förhållningssätt: reflektera över organisationen av samt
möjligheter för samverkan med andra verksamheter och professioner i arbetet med barn i
behov av särskilt stöd. Som FSR idag är skrivet går det i allra högsta grad mot annat
examensmål under färdighet och förmåga: visa förmåga att identifiera och i samverkan med
andra hantera specialpedagogiska behov

6NO043 Naturvetenskap och teknik för förskolan 15 hp (mot brist
3 och 4)

Nuvarande FSR mot målet:
- analysera och diskutera hur en given mänsklig aktivitet kan påverka vår gemensamma
livsmiljö, lokalt och globalt,
- kritiskt granska det egna förhållningssättet till undervisning i de naturvetenskapliga och
tekniska ämnena utifrån relevant forskning och ett hållbarhetsperspektiv.

Kursansvarig NMD
Innehåll och aktiviteter:
Kursen innehåller biologi, fysik, kemi och teknik som studeras integrerat för att få en
sammanhållen förståelse för världen och mänsklig aktivitet ur ett naturvetenskapligt,
tekniskt och hållbarhetsperspektiv. Baserat på den egna förståelsen så ska studenten
utveckla kompetens för att kunna möta barns nyfikenhet och frågor. Fenomen som
behandlas i kursen kopplas till barns vardagsupplevelser och förskolans miljö.
Naturvetenskapliga och tekniska begrepp och företeelser är utgångspunkter för aktiviteter
och experiment som används i möten med barngrupper inom ramen för förskolans
styrdokument. Människans roll i lokala och globala ekosystem bearbetas och diskuteras ur
ett hållbarhetsperspektiv, liksom genusfrågor relaterade till naturvetenskap och teknik.
För godkänt resultat ska studenterna kunna
a) använda relevanta begrepp och uppvisa en god uppfattning om vad som är relevant
innehåll och lämpliga aktiviteter för den verksamhet som studenterna ska undervisa i. Dessa
färdigheter prövas
b) i examinerande planeringsövningar vilka genomförs på campus där en studentgrupp
”undervisar” en annan studentgrupp samt
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c) att studenterna genomför planerade aktiviteter utomhus med barngrupp om
naturvetenskapliga och tekniska fenomen vilken examineras både muntligt och i skriftlig
rapport.
Barnmötet är den viktigaste examinationen eftersom där ”avslöjas eventuella brister i
färdigheter och förmågor hos respektive student.
För godkänt resultat: En examinerande skriftlig tentamen samt tillämpande övningar där
studenterna ska uppvisa att de kan använda naturvetenskapliga /tekniska begrepp och
beskriva hur barn utvecklar förståelse för olika delar inom naturvetenskap och teknik. Detta
sker bland annat genom att analysera filmsekvenser och genom praktisk examination av
undervisningssituationer.
Åtgärder:
1) Tydliggör examination. Hur kommer förmåga att i det pedagogiska arbetet göra
bedömningar utifrån en hållbar utveckling in i examinationerna? Detta ska förtydligas.
2) Otydligt hur hållbar utveckling kommer in i bedömningskriteriet och än mindre att göra
”bedömningar utifrån en hållbar utveckling”. Detta behöver tydliggöras ytterligare
3) Fokus på värderingsförmåga och att i det pedagogiska arbetet göra ”bedömningar” utifrån
en hållbar utveckling behövs.

6PE260 Samhällsorientering för förskolan 15
hp (mot brist 3 och 4)

Nuvarande FSR mot målet under värderingsförmåga:
- kritiskt granska lokala och globala hållbarhetsfrågor, samt analysera, ekologiska, sociala och
samhälleliga intressekonflikter och dess komplexitet,

Kursansvarig TUV
Övriga FSR mot hållbar utveckling
- (1) Identifiera och redogöra för samhällsorienterade frågor som kan aktualiseras i förskolan
ur ett hållbarhetsperspektiv (Kunskap)
- (2) Identifiera och problematisera hur närsamhället kan utgöra pedagogisk arena för
samverkan, och för arbetet med hållbarhetsfrågor i förskolans verksamhet (Förmåga).
Innehåll: Grundläggande inslag i kursen är fördjupade studier kring förskolans
samhällsuppdrag. Utveckling av det professionella läraruppdraget i förskolan med fokus på
ledarskap och förhållningssätt bearbetas. I kursen studeras och prövas hur pedagogisk
planering, undervisning, pedagogisk dokumentation och utvärdering skapar förutsättningar
för barns välbefinnande, utveckling och lärande i förskolan i enighet med gällande
styrdokument.
I denna kurs ska innehåll i undervisning och aktiviteter som går mot examensmålet beskrivas
tydligt!
Åtgärder:
1) Det ekologiska perspektivet ska läggas till i kursen i innehåll, uppgifter och examination
(se ovan).
2) Examinationerna måste stärkas upp med avseende på att studenten för godkänt måste
kunna uppvisa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån en hållbar
utveckling.
3) Kursen, dess examinationer med tillhörande bedömningskriterier bör stärkas upp mot
hela värderingsmålet: visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekterna med särskilt beaktande av de
mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en
hållbar utveckling.
4) Gå igenom bedömningskriterierna för den skriftliga etikuppgiften eftersom studenterna
skriver i par. Vilka förmågor och förhållningssätt ska en student visa upp för godkänt
resultat? Hur säkerställes individuell examination?
5) FSR i kursen under färdighet och förmåga: Identifiera och problematisera hur
närsamhället kan utgöra pedagogisk arena för samverkan, och för arbetet med
hållbarhetsfrågor i förskolans verksamhet. Detta mål bör med fördel revideras så att det går
mot förmågan att göra bedömningar och därmed mot värdegrundsmålet .
6) Hur examineras ovanstående mål? Och vad krävs för godkänt, dvs. bedömningskriterier?
7) Hur examineras FSR 1 och 2 ovan och vad krävs för godkänt på dessa examinationer?
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Fördjupande
6PE254 Läraryrkets
dimensioner för förskolan 2 (VFU) 7,5 hp
(mot brist 1, 2, 3 och 4)
Kursansvarig TUV
OBS! Kursen är på
avancerad nivå

Nuvarande FSR mot målet:
- reflektera över och analysera förskolans kvalitetsarbete med stöd av styrdokument
Åtgärder:
1) I VFU-kursen finns ett FSR inom kunskapsområdet värdegrundförmåga och
förhållningssätt som inte går direkt mot examensmålet, se ovan. FSR måste därför skapas
som innehåller - visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån… och
som också är på avancerad nivå!
2) Utveckla uppgifter, examination och bedömningskriterier som går mot examensmålet
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Mål 1. KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
Visa sådana kunskaper inom det fritidspedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet
kännedom om aktuell forsknings och utvecklingsarbete som krävs för yrkesutövningen.
MOTIV (pga påpekade och analyserade brister) ÅTGÄRDER
6PE189 Grundlärare som profession, (UVK) 6hp. Kursansvarig institution NMD
Säkra grundläggande
kunskaper inom det
fritidspedagogiska området

1) Omarbeta examinationsuppgift. De artiklar som finns
tillgängliga av kursansvarig i cambrosajten för studenterna
mot fritidshem (för att täcka också det fritidspedagogiska
perspektivet ) bör nyttjas också för relevant
examinationsuppgift och finnas i kurslitteraturlistan (idag kan
det inte utläsas att kunskapsområdet examineras eller finns
med i bedömningen av den individuella uppgiften),
2) Konstruera bedömningskriterier i anslutning till examinationen
så att det fritidshemspedagogiska perspektivet examineras.

6PE187 Lärande och undervisning, (UVK) 7,5hP Kursansvarig institution: Pedagogiska institutionen
Tydliggöra och säkra
grundläggande kunskaper
också ur ett
fritidspedagogiskt
perspektiv.
Exemplifiera med
fritidspedagogisk forskning.

1) Justera kursens fjärde fsr m rött tillägg:
-identifiera och beskriva skilda villkor för undervisning och lärande i förskola,
fritidshem och skola,

2) Komplettera litteraturen med vetenskaplig artikel om
undervisning i fritidshem (t ex Karin Lagers om undervisning) ,
3) Översyn av examinationsformer så att ovanstående ändringar
examineras och helst skriftligt. Kräv vid examination att
kunskaperna sätts i relation till de olika verksamhetsformerna,
4) Konstruera bedömningskriterier så att kunskaper ur ett
fritidshemspedagogiskt perspektiv examineras,
5) Kompetens från TUV har köpts för närvarande in senaste
terminerna pga personalbrist. Detta bör permanentas då det
bidragit till att det fritidshemspedagogiska perspektivet kunnat
belysas i relation till kursinnehållet.

6LU006 Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik, (UVK) 7,5hp Kursansvarig institution: Idé och
samhällsstudier
Tydliggöra
fritidshemspedagogiskt
perspektiv.
Exemplifiera med
fritidspedagogisk forskning.

1) I kursplanens litteraturlista står att vetenskapliga artiklar
tillkommer, lägg då också till vetenskaplig artikel om
kunskapsmöjligheter i fritidshem (Saar, m fl 2011),
2) Se över examinationerna så att också fritidshemspedagogiskt
perspektiv examineras i någon av dem som kursansvarig anser
lämplig. (t ex. i relation till kunskapsformerna, alt. i relation till
läroplanen).
3) Justera/konstruera bedömningskriterier. Vilken uppvisad
kunskap inom det fritidshemspedagogiska området krävs för
godkänd examination?
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6PE228 Barnet och omvärlden, 15hp (första kursen inom huvudämnesområdet). Kursansvarig
institution TUV
Kursen bygger sedan tidigare
på i huvudsak på
fritidspedagogisk forskning,
men grundläggande
kännedomen om detta
måste stärkas och
kunskaperna säkras.
Nuvarande
seminarieinstruktioner
bäddar inte för att
kunskaper i området
befästs.

1) Ange i kursinnehåll att aktuellt forskningsläge belyses. Lägg till i
litteraturlistan aktuell forskningsöversikt (Falkner & Ludvigssons)
2) Justera kursens andra fsr med rött tillägg:
--med stöd av teorier och aktuell forskning beskriva hur lärande, omsorg, lek och
aktiviteter i olika former och miljöer kan förenas i fritidshemmets verksamhet.
(ger större möjlighet att kräva och säkra mål 1)

3) Justera examinerande seminarieinstruktion med de röda
tilläggen: …komma med egna insikter och synpunkter….uttrycka sin kunskap i
det fritidspedagogiska området och sin åsikt…

4) Se över kursens fsr. Förslag: flytta femte ned till
Värderingsförmåga…, stryk ev fjärde (kan bakas in i tredje), stryk
”redogöra för” i åttonde fsr, ….
5) Utveckla bedömningskriterier för den skriftliga rapporten och
examinerande seminarium.
6) Samtliga 15 hp och examinationsansvar förläggas till TUV (som
dock bör köpa in kompetens avseende motorik- och fysisk
utvecklingsdel av pedagogiska inst.) så att innehållet i kursen bildar
en helhet och stärks mot det fritidshempedagogiska området –
inte som nu fragmentiseras med likartade uppgifter. Förslag för
beslut i Lärarhögskolans styrelse i december 2019.

6NO036 Matematik, naturvetenskap och utomhuspedagogik för fritidshem, 7,5hp Kursansvarig
institution NMD
Tydliggöra och säkra de
grundäggande kunskaperna
ur ett fritidspedagogiskt
perspektiv.
(idag rymmer endast kursens
titel begreppet fritidshem –
inga andra kopplingar
framgår trots det är en
huvudämneskurs)

1) Kursens innehåll kan justeras t ex med följande tillägg med
rött: Kursens innehåll kopplas samman med frågor om vad
undervisning i fritidshem är och hur lärande där sker.
2) Kursens fsr ska ses över och justeras med t ex följande röda
tillägg
-använda naturvetenskapliga och matematiska begrepp i
fritidshemskontext och i utomhusmiljö
- reflektera över och diskutera hur kunskaper i matematik och
naturvetenskap kan berika undervisningen i fritidshem,
3) konstruera/revidera bedömningskriterium i anslutning till de
reviderade FSR:en.
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6LÄ058 Kommunikation och språkutveckling för fritidshem, 7,5hp Kursansvarig institution TUV
Tydliggöra forskning i
kursens område, också i
relation till det
fritidspedagogiska
perspektivet och säkra
grundläggande kunskaper

1) Justera kursens första fsr till att kunna:
-med stöd av aktuell forskning föreslå innehåll och arbetsformer som stöd för
elevers kommunikations- och språkutveckling i fritidshemsverksamhet
2) Lägg till i den individuella examinationsuppgiften …belägger med
hjälp av kurslitteratur inklusive relevant forskning…

3) Utarbeta bedömningsmatris i enlighet m ovan.

6PE111 Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5hp Kursansvarig institution
TUV
Kursen innehåller mycket
forskning i fh-området och
den individuella
examinationsuppgiftens
bäddar för att studenten
befäster kunskaperna i
enlighet med mål 1, men
bedömningskriterier saknas.
Kurslitteraturen består
nästan uteslutande av
fritidspedagogisk forskning

1) Justera kursens andra fsr genom följande röda tilläggl:–ur ett
fritidshemspedagogiskt perspektiv redogöra för teorier om
grupputveckling, barns förmågor att skapa relationer samt
ledarskapets betydelse härvidlag,
2) Använd begreppet forskning istället för begreppet litteratur i
studieguidens anvisningar för skriftlig individuell
examinationsuppgift ,
3) Utarbeta bedömningskriterier för ovan fsr / examination.
4) Flytta om och justera fsr så de hamnar under rätt kunskapsform

6PE224 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan – fritidshem, (UVK) 8hp.
Förslag till ny kursansvarig institution TUV
Kursens fsr är intonade mot
didaktiska spörsmål. Idag
samkörs 6PE224 o 6PE225
Tydliggöra fritidshemspedagogiskt perspektiv inom
kunskapsområdet och säkra
att studenterna befäster
detta.
Konflikthanteringsmomentet
bör vara fördjupande för fristudenterna då de läst
teorier i tidigare
huvudämneskurs (till skillnad
mot f-3 + 4-6)
(Oklarheter som bör redas
ut: F-3 och 4-6 har röst och
talvård i denna kurs
Vad gör fri då? Vt -19 fick fri
inte grunder i skrivande som
bör ingå i kursen.

1) Psykologiska institutionens medverkan i kursen med 2 hp utgår
till förmån för en fördjupning i teori och metod (kvalitativ och
kvantitativ) som läggs vid Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap. Motiv: a) inslagen om vetenskaplig teori och
metod behöver förstärkas i utbildningen, b) det kunskaper som
psykologiska institutionen bidrar med om neuropsykiatriska
funktionshinder i denna kurs får studerande i fritidshem i två andra
kurser (Specialpedagogik och Elever i behov av särskilt stöd i
fritidshemmet) Med andra ord: stryk ”och utvecklingspsykologisk” i
kursens åttonde fsr Förslag till beslut i Lärarhögskolans styrelse i
december 2019.
2) Kursansvaret flyttas från Pedagogiska institutionen till TUV som
ett sätt att stärka det fritidshemspedagogiska perspektivet i
utbildningen ytterligare då det är vid TUV som den vetenskapliga
kompetensen inom området finns. Förslag till beslut i
Lärarhögskolans styrelse i december 2019.
3) Justera kursens fjärde fsr med följande röda tillägg: -planera och
genomföra en studie inom det fritidspedagogiska området med
utgångspunkt i ett utbildningsvetenskapligt perspektiv.
4) Lägg in och kräv mer forskningslitteratur som underbyggnad till
rapporten.
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5) Lägg in 1-2 FSR som stärker upp kunskap om vetenskaplig teori
och metod och relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen.
6) Utarbeta och ta med ovan i bedömningsmatrisen för individuella
examinationsuppgiften (rapporten)
7) Utveckla examinationsuppgift som säkrar fördjupade kunskaper
inom konflikthantering,
8) Utveckla bedömningskriterier i enlighet med ovan (p. 6),
9) Se över och lägg upp ett gemensamt seminarium för
samverkansdelen med studier om didaktik i FH respektive skola.

6PE236 Bedömning för och av lärande i grundskolan, (UVK) 11hp Kursansvarig institution NMD
I kursplanen anges: Inom
kursens ram fördjupas och
exemplifieras kursens innehåll i
relation till de tre olika
inriktningarna, Förskoleklass och
grundskolans årskurs 1-3,
grundskolans årskurs 4-6, samt
Fritidshem.

Säkra grundläggande
kunskaper och bidra till att
synliggöra fritidspedagogisk
forskning

1) För att utlovad fördjupning och exemplifiering i relation till
fritidspedagogisk inriktning ska bli en realitet:
-Justera examinationsuppgifter (inom främst formativ bedömning)
för desamma så att det fritidspedagogiska området och
perspektivet också studeras och examineras.
2) Justera bedömningskriterier i enlighet med ovan.
3) I kurslitteraturlistan finns forskning från det fritidspedagogiska
fältet, men inte i anvisningar eller examinationsuppgifter.
4) Justera också summativ del i relation t praktiskt/estetiskt ämne i
enlighet m studenternas önskningar …dock utanför UKÄ-granskningen)

TUV:s poäng och kompetens
används enbart till momentet om
summativ bedömning. (inte
ursprungstanken då kursen
omskapades)

VFU-kurserna i fritidshem.
Utifrån UKÄ:s berättigade kritik föreslås att krav på studenternas analys- och
reflektionsuppgifter från vfu:n i växande grad också ska relateras till relevant forskning.
Detta kräver justering av fsr och i viss mån litteraturlistor samt inte minst
examinationsuppgifternas utformning samt tillhörande bedömningskriterier.
6PE207 Att undervisa i fritidshem 7,5hp (termin 3) Kursansvarig institution TUV
Visa grundläggande kunskaper 
och kännedom om forskning i 
området.
I de individuella
examinationsuppgifterna i anslutning 

till deras vfu-erfarenheter bör det
tydliggöras att när tolkning och
analysering förväntas, ska det göras
med stöd av ” teoretiska begrepp” och
relateras till ”tidigare forskning”. Se 
tidigare angiven generell kommentar.
(förändringar i denna kurs studieguide
är gjord i höst)

1) Justera kursinnehåll med rött tillägg:
” Studenten observerar, dokumenterar och reflekterar över det informella och

formella lärandet, gruppers samspel och konflikthantering i fritidshemmets
verksamhet med stöd i den forskning som ingått i tidigare kurser.

2) Justera kursens första fsr till:
- med stöd av utifrån sina observationer och med stöd av teorier om lärande beskriva
hur förutsättningar kan skapas så att varje elev ges möjlighet att lära och utvecklas i
fritidshemmet

3) Justera kursens andra fsr till:
-beskriva med stöd av tidigare forskning och reflektera över det egna förhållningssättets
inverkan på gruppers utveckling

4) Översyn av examinationsformer så att ovanstående
ändringar examineras och gärna skriftligt.
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5) Utveckla bedömningsmatriser i anslutning till
examinationsformer för säkerställandet av ovanstående fsr.

6PE229 Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1, 11hp. Kursansvarig institution TUV
För att studenterna i större
utsträckning ska visa att de
befäst sina kunskaper och visa
kännedom om forskning i
området.
Se ovan avseende när tolkning
och analys förväntas

1) Justera kursens första fsr med följande röda tillägg:
-beskriva och med stöd av tidigare forskning analysera elevers och
pedagogers samspel samt…..

2) justera femte fsr med följande röda tillägg:
- med stöd av aktuell forskning initiera och genomföra pedagogisk diskussion i
arbetslaget



4) Översyn av examinationsformer så att ovanstående
ändringar examineras och gärna skriftligt.
5) Utveckla bedömningsmatriser i anslutning till
examinationsformer för säkerställandet av ovanstående fsr.

6PE259 Läraryrkets dimensioner för fritidshem 3, 7,5hp. Kursansvarig institution TUV
För att visa fördjupade
kunskaper i området
Se också ovan kommentar ang
individuella examinationer

1) Justera kursens tredje resp. fjärde fsr med följande röda
tillägg:
-med stöd av forskning initiera och genomföra pedagogiska diskussioner i
arbetslaget med fokus på fritidshemmets kvalitetsutveckling samt
fritidshemmets betydelse för elever i behov av extra anpassningar
-med stöd av forskning analysera och diskutera grundlärarprofessionens
komplexa uppdrag i fritidshem och skola



2) Översyn av examinationsformer så att ovanstående
ändringar examineras och gärna skriftligt i någon form.
3) Utveckla bedömningsmatriser i anslutning till
examinationsformer för säkerställandet av ovanstående fsr.

6PE118 Examensarbete grundlärare – fritidshem 15hp Kursansvarig institution TUV
För att studenterna ska
kunna visa fördjupade
kunskaperna i det
fritidspedagogiska kunskapsoch forskningsområdet

Nuvarande FSR mot målet:
- dra slutsatser grundade i egna resultat och tidigare forskning
och/eller teorier samt diskutera resultatet i förhållande till
yrkesverksamheten. (det enda FSR som i nuläget finns under
”kunskap och förståelse” men handlar mer om ”färdighet och
förmåga – Mål 3).
Åtgärder:
1) Utveckla minst 2 adekvata FSR under ”Kunskap och förståelse”
som mer tydligt anknyter till målet avseende kunskap om det
fritidshemspedagogiska området och sådana ämneskunskaper,
inbegripet kännedom om aktuell forsknings och
utvecklingsarbete, exempelvis: uppvisa för forskningsuppgiften
goda kunskaper i det fritidshemspedagogiska området och
grundläggande förståelse av för studien relevanta begrepp”
och ”uppvisa relevant och aktuell kunskap om
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forskningsområdet genom användning av primär- och
sekundärkällor”
2) Revidera bedömningskriterierna för examensarbetet och lägg
till ett kriterium som examinerar kunskap om det
fritidshemspedagogiska området och sådana ämneskunskaper,
inbegripet kännedom om aktuell forsknings och
utvecklingsarbete. Vilka kunskaper ska studenten uppvisa för
att nå godkänt resultat, vad krävs exempelvis avseende
litteraturgenomgång, tidigare forsknings osv?
Kommentar: För låga krav ställs på hänvisningar till andra
vetenskapliga arbeten i de självständiga arbetena i nuvarande
bedömningskriterier, vilket bland annat kan förklara de brister
i kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete som
UKÄ uppmärksammat i genomförda arbeten inom
utbildningen. För betyget godkänt räcker det enligt nuvarande
formulerade bedömningskriterier att studenten hänvisar till 5
vetenskapliga originalarbeten. Däremot uppmuntras
studenterna att ”gärna referera även till annan litteratur, som
t.ex. examensarbeten, läroböcker, populärvetenskapliga
artiklar och nyhetsartiklar”. Detta skapar en obalans i de
självständiga arbetena och underminerar framförallt dess
anknytning till aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
3) Flytta ovanstående FSR (”dra slutsatser grundade”) till
färdighet och förmåga.3)
4) Utveckla bedömningskriterier för ovanstående färdighetsmål
(p. 3).
Kommentar: I kursplanen anges att studenten vid avslutad kurs
ska kunna ”dra slutsatser grundade i egna resultat och tidigare
forskning och/eller teorier samt diskutera resultaten i
förhållande till yrkesverksamheten”, vilket är positivt. Inget
formulerat bedömningskriterium för betyget godkänt svarar
dock upp mot detta förväntade studieresultat, vilket betyder
att målet inte tydligt examineras. I bedömningskriterierna
framgår endast att resultaten i examensarbetet ska ”diskuteras
och kommenteras på ett utförligt sätt”. Vad ett utförligt sätt
innebär, exempelvis att resultaten tydligt ska relateras till
tidigare forskning och/eller teorier, anges dock inte.
5) Medvetandegör alla handledare om forskningsområdet.
Se även övriga ”Generella åtgärder” för examensarbetet.

6PE108 Profession och vetenskap i fritidshem (UVK) 7,5hp. Kursansvarig institution TUV
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Ytterligare säkerställa att
fördjupade kunskaper från
forskning erhållits

1) I examinationsanvisningar till kursens slutgiltiga individuella
skriftliga reflektionsuppgift bör betoning på att studenternas
reflekterande text ska bygga på forskning skrivas fram
tydligare.
2) Justera bedömningsmatris i enlighet med ovan.
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Mål 3 FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
Visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och
andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av
yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet
För att tillse att studenterna når mål 3 krävs även föreslagna åtgärder för mål 1 där studenternas
vetenskapliga kunskapsbas stärkts.
MOTIV (pga påpekade och analyserade brister)
6PE228 Barnet och omvärlden, 15hp
Kursen bygger sedan tidigare på i
huvudsak på fritidspedagogisk
forskning, men kan förstärkas och
kopplas samman med utvecklingen
av studenternas
reflektionsförmåga.
Kursen kan också hjälpa
studenterna att sätta första
terminens UKV-kurser i ett
fritidspedagogiskt perspektiv.

ÅTGÄRDER (förslag på tillägg i kursplaner är skrivet
med rött)
Kursansvarig institution: TUV
1) Lägg till och formulera ett fsr om att kunna: systematiskt, kritiskt reflektera över hur
utbildningsvetenskapliga kärnkursers innehåll (t ex om lärande,
undervisning och värdegrundsfrågor) kan sättas i ett
fritidshemspedagogiskt perspektiv

2) Inled kursen med seminarieuppgift att sätta första
terminens kunskaper i ljuset av fritidshem samt ge
en föreläsning om forskningsläget i fältet.
3) Justera kursens elfte och tolfte fsr genom att lägga
till begreppet kritiskt reflektera efter begreppet
analysera.
4) Justera även seminarieinstruktioner så att dessa inte
endast fokuserar egna tyckanden utan kunskaperna
och forskningen i området ska granskas kritiskt och
värderas.
5) Översyn av examinationsformer så att ovanstående
ändringar examineras och gärna skriftlig (i fall så inte
sker) i någon form.
6) Utveckla bedömningskriterier för kursens
examinationer.

6PE111 Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5hp Kursansvarig institution:
TUV
Kursen rymmer redan
examinationsuppgifter där
reflektionen är central, kan dock
tydliggöras att det ska ske med
stöd av relevant fritidspedagogisk 
forskning.

1) Lägg t ex följande förändring i FSR: med stöd av
fritidshemspedagogisk forskning analysera och
problematisera….
2) Fsr kan flyttas om för att hamna under rätt kunskapsform
så att reflektion och kritisk granskning tydliggörs.
3) Översyn av examinationsformer så att ovanstående
ändringar examineras och gärna skriftligt i någon form (ifall
så inte sker).
4) Utveckla bedömningsmatriser i anslutning till
examinationsformer för säkerställandet av ovanstående fsr.
Exempelvis bör bedömningskriterier utarbetas som rymmer
den kritiska reflektionen samt med stöd av
fritidshemspedagogisk forskning.
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6PE224 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan – fritidshem, (UVK) 8h
Förslag till ny kursansvarig institution TUV (se mål 1)
Stimulera till kritisk reflektion och
tydliggör detta

1) Lägg till ett fsr som handlar om att att kritiskt och
självständigt tillvarata och reflektera över en fritidslärares
erfarenheter av didaktiska överväganden i fritidshem.
Alternativt baka in det i nedan befintliga fsr.
2) Utforma bedömningskriterier till examinationsuppgiften
som innebär att göra en intervjustudie och skriva en
vetenskaplig rapport.

-

Med stöd i utbildningsvetenskaplig och utvecklingspsykologisk
forskning samt beprövad erfarenhet analysera och problematisera
grundlärares didaktiska överväganden i fritidshemsverksamhet.

6PE207 Att undervisa i fritidshem 7,5hp Kursansvarig institution: TUV
1) Justera kursens andra fsr till:

Stimulera reflektion för att
studenterna i större utsträckning
ska nå examensmål nr 3

- beskriva och kritiskt reflektera över det egna förhållningssättets inverkan
på gruppers utveckling med stöd av teorier/ teoretiska begrepp om
ledarskap med stöd i aktuell forskning.

2) Utarbeta bedömningsmatrisen för säkerställandet av
ovan fsr.

6PE229 Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1, 11hp. Kursansvarig institution: TUV
Stimulera kritisk reflektion för att
studenterna i större utsträckning
ska befästa examensmål nr 3



1) Se över och justera kursens fsr så att följande finns med:
att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och
reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta
forskningsresultat
2) Revidera följande FSR:
-utifrån vfu självständigt sammanfatta och kritiskt granska
fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete med stöd av
styrdokument och referenslittertur aktuell forskning,
3) Utveckla bedömningsmatrisen för densamma för
säkerställandet att studenten når ovan fsr.

6PE259 Läraryrkets dimensioner för fritidshem 3, 11hp. Kursansvarig institution: TUV
För att studenterna i större
utsträckning ska kunna befästa och
fördjupa examensmål nr 3

1) Justera kursens fjärde fsr med följande röda tillägg:
- självständigt kritiskt granska, analysera och diskutera
grundlärarprofessionens komplexa uppdrag i fritidshem och
skola
2) Justera även kursens femte fsr med följande röda tillägg:
-utifrån vfu självständigt sammanfatta tillvarata och kritiskt
granska fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete med
stöd av styrdokument och referenslitteraturaktuell forskning
3) Justera anvisningar till de individuella
examinationsuppgifterna i anslutning till deras vfu-
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erfarenheter för att tydliggöra att när tolkning, analysering,
kritisk granskning och reflektion förväntas, ska det göras
med stöd av ” teoretiska begrepp” och relateras till ”tidigare
forskning och det fritidspedagogiska kunskapsfältet” – inte
att det enbart står” kurslitteratur” såsom det tidigare gjort.
(Se tidigare angiven generell kommentar.)
4) Utarbeta bedömningskriterier för examinationerna i
relation till ovan fsr

6PE118 Examensarbete grundlärare – fritidshem 15hp. Kursansvarig institution: TUV
För befäst och fördjupad färdighet

Nuvarande FSR mot målet:
- Bearbeta och tolka insamlad data i enighet med
vetenskapliga och etiska principer
Åtgärder:
1) Konstruera minst ett, gärna två, FSR som tydligare går
mot målet ”förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata,
systematisera och reflektera över och inte minst tar in
förmåga att förhålla sig till aktuell forskning, exempelvis:
”kritiskt, systematiskt och självständigt bearbeta, tolka och
analysera insamlade data i enlighet med vetenskapliga och
etiska principer samt redogöra för detta” och ”dra slutsatser
grundade i egna resultat, tidigare forskning och teorier samt
diskutera resultaten i förhållande till yrkesverksamheten”
Kommentar: nuvarande FSR har svag bäring på målet.
2) Konstruera bedömningskriterier med utgångspunkt i
målet.
Kommentar: Något bedömningskriterium som mäter
uppvisad ”förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata,
systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att
därigenom bidra till yrkesverksamheten och utvecklingen
inom området” anges inte för betyget godkänt (däremot för
väl godkänt). Detta måste justeras.
Exempel på kriterium: ”För godkänt betyg krävs att
forskningsområdet presenteras på ett sådant sätt att
existerande forskning kan informera den aktuella studien,
att författaren/författarna har, utifrån de refererade
texterna, bearbetat, jämfört och behandlat litteraturen samt
byggt en egen text. Ingående data ska vara kritiskt och
systematiskt bearbetade och redovisade. Vidare krävs att
arbetet innehåller en tydlig presentation av resultatet där
det finns en tydlig koppling till analysmetod. Resultaten ska
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diskuteras och kommenteras på ett utförligt sätt och
slutsatser ska vara grundade i egna resultat, tidigare
forskning och teorier. Rapporten ska också innehålla en
diskussion kring implikationer för yrkesverksamheten.”

6PE262 Profession och vetenskap i fritidshem (UVK) 7,5hp Kursansvarig institution: TUV
För att säkra att studenterna nått
fördjupad färdighet och förmåga i
enlighet med mål 3.

1) Utarbeta bedömningskriterium som säkerställer kursens
FSR.
Kommentar: Kursen rymmer fsr och
examinationsuppgifter som främjar att studenten kan
nå mål 3. Men bedömningskriterierna/bedömningsmall
för den slutliga examinationsuppgiften måste utarbetas
så att det kan säkras att examensmålet nås.

Ärende p 81
Inriktningsbeslut flexibla och tillgängliga
utbildningar

Missiv
Lärarhögskolans styrelse

Bilaga p 81
2019-12-12
Sid 1()

FS

Missiv Inriktningsbeslut flexibla och tillgängliga utbildningar
Bakgrund
Den 12 december 2018 fattades ett inriktningsbeslut i Lärarhögskolans styrelse, Umeå
universitet, om tillgänglig och flexibel lärarutbildning mot bakgrund av lärarbristen såväl regionalt
som nationellt. Inriktningsbeslutet handlade om att tillsammans med regionens skolhuvudmän
vidga tillgängligheten till lärarutbildning i regionen, att vidta åtgärder för att förenkla studier för
gruppen långpendlande studenter, att tillsammans med kursansvariga institutioner verka för
kombinerade undervisningsgrupper med hänvisning till IKT-stödd undervisning, att utveckla
förutsättningar för arbetsintegrerad utbildning och slutligen ”att uppdra åt Lärarhögskolan
ledning att skyndsamt driva denna utveckling framåt med konkreta åtgärder redan inför hösten
2019” (se Lärarhögskolans styrelse 2018-12-10, p 78 Inriktningsbeslut om tillgänglig och flexibel
lärarutbildning). Inriktningsbeslutet föregicks bland annat av beredning i det Regionala
samverkansrådet tillsammans med regionens skolhuvudmän och en utredning genomförd av
Anders Norberg (2018).
I slutet av oktober 2019 fick Umeå universitet och övriga lärosäten som bedriver lärarutbildning,
en inbjudan från Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet om att inkomma med
intresseanmälan för deltagande i satsning på arbetsintegrerad lärarutbildning 2020-2026 (bil. 1).
Regeringens avsikt är att ge ett tiotal lärosäten i uppgift att utveckla samarbetet regionalt för att
möjliggöra arbete på skola och studera parallellt genom arbetsintegrerad utbildning i enlighet
med punkt 56 i januariavtalet. En intresseanmälan från Umeå universitet skickades in till
Utbildningsdepartementet i början av november 2019 (bil. 2; bil. 3).
I enlighet med intresseanmälan är målet att förskollärarprogrammet och/eller
grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs F-3 och 4-6 ska kunna erbjudas
arbetsintegrerat med 75 procents studietakt, kombinerat med deltidsarbete i förskola eller skola
(25-50 procent). Vad gäller utbildningens upplägg ska fjärrundervisning bedrivas på flera orter i
samverkan med berörda lärcenter. Samläsning med campusutbildningar kommer att ske.
Kostnader för projektet omfattar projektledning i form av projektledare 100 procent och IKTpedagog 100 procent, utbildningsinsatser i fjärr- och distansbaserat lärande för
universitetslärare, utvecklingsstöd till institutioner, övriga kostnader och OH.

Förslag till beslut
Lärarhögskolans styrelse fattar följande inriktningsbeslut


Att Lärarhögskolan och kursansvariga institutioner skall förbereda och genomföra
arbetsintegrerad utbildning i samverkan med regionen och berörda lärcenter med
utgångspunkt från innehåll och tidsram i intresseanmälan för deltagande i regeringens
satsning.



Att arbetsintegrerad utbildning i ett eller flera lärarprogram skall ges vid Umeå
universitet, oavsett om regeringen tillför medel för deltagande i satsning eller inte.

Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se

Missiv
Lärarhögskolans styrelse
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Bilagor:

1. FS 1.6.6-1985-19 inbjudan
2. Intresseanmälan för deltagande i satsning på arbetsintegrerad lärarutbildning som
föreslås i budgetpropositionen för 2020(U2019/03586/UH)
3. Information till prefekter vid utbildningsgivande institutioner
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FS 1.6.6-1985-19
Bilaga p 81, bilaga 1
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Bilaga p 81, bilaga 1
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Hej!

(Kopia mail till prefekter på NMD, Ped, TUV, Språk, Idé- och sam, skickat den 30 oktober 2019)

Måndagen den 28 oktober fick Umeå universitet och övriga lärosäten som bedriver lärarutbildning,
en inbjudan från Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet om att inkomma med intresseanmälan
för deltagande i satsning på arbetsintegrerad lärarutbildning (förslag i budgetpropositionen för
2020). Detta anknyter till punkt 56 i januariavtalet som handlar om att förbättra möjligheterna att
arbeta på en skola och studera till lärare parallellt. Under förutsättning att riksdagen beslutar i
enlighet med förslaget i budgetpropositionen, avser regeringen att ge ett tiotal lärosäten i uppdrag
att utveckla samarbetet regionalt och möjliggöra arbetsintegrerad utbildning. Satsningen pågår 20202026. Intresseanmälan för deltagande i satsningen ska inkomma senast den 13 november vilket
innebär att underlaget (för vår del) ska vara färdigt den 7 november.
För kännedom kommer vi att skicka in en intresseanmälan mot bakgrund av:


Tidigare inriktningsbeslut om tillgänglig och flexibel lärarutbildning (Lärarhögskolans styrelse
10 dec 2018) bl a beslutspunkten ”Att i samverkan med skolhuvudmännen och de
utbildningsgivande institutionerna utveckla förutsättningarna för arbetsintegrerad
utbildning, exempelvis i annan studietakt men fortfarande integrerat med tillgänglig och
flexibel undervisning på campus”, samt



Studierektors- och prefektmötet den 21 oktober med presentation/diskussion angående det
fortsatta arbetet i frågan om inriktningsbeslutet tillgängliga/flexibla utbildningar.

Vi som arbetar med ansökan från Lärarhögskolan är undertecknad, Anna-Karin Lidström Persson och
Anna Nordström. I gruppen ingår även Tobias Thomson, Region Västerbotten.
Vid ytterligare information och frågor, kontakta mig via mail eller telefon!
M v h Anna Lindqvist

Anna Lindqvist
Biträdande föreståndare Lärarhögskolan, PhD
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap/Department of Applied Educational Science
Umeå universitet / Umeå University
SE-901 87 Umeå, Sweden
+46 (0)90 786 60 20 / +46 (0)70-321 59 12
anna.lindqvist@umu.se

Ärende p 82
Reviderad programförklaring för forskarskolan
inom det utbildningsvetenskapliga området

Missiv
Carina Rönnqvist
carina.rönnqvist@umu.se
090-786 76 10

191204
Sid 1 (1)
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Missiv: Reviderad programförklaring för
forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga
området
Bakgrund
Programförklaringen för Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU) togs
fram av dåvarande föreståndargrupp inför uppstarten av verksamheten 2010. Sedan dess har
programförklaringen uppdaterats en gång, med de största förändringarna gällande kurskrav samt
organisation och ledning.

Beredning samt sammanfattning av förslag till reviderad programförklaring för FU
Efter den externa utvärderingen av FU 2017 och de förankringsprocesser som forskarskolans
ledning drivit i doktorandgruppen, handledargruppen samt Lärarhögskolans forskningskommitté
uppstod ett behov av att göra vissa smärre justeringar i programförklaringen. De justeringar som
föreslogs gällde främst förstärkta skrivningar kring:
- samverkan på nationell nivå samt med skolhuvudman
- sammansättningen av föreståndargruppen
- synliggörande av verksamheten
Forskarskolans föreståndargrupp har fört in synpunkterna och gjort vissa smärre språkliga
justeringar i föreliggande förslag till reviderad programförklaring.
Beslutsförslag
Lärarhögskolans styrelse beslutar att fastslå den reviderade programförklaringen för
Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området enligt förslag

Institution/enhet eller motsvarande
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Programförklaring för Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå universitet (Forskarskolan)
Utgångspunkter
Forskarskolan ska verka för att samla, stärka och synliggöra forskarutbildning inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå universitet. Den ska stärka Lärarutbildning och utbildningsvetenskap och då i synnerhet länken mellan forskning och utbildning genom att bidra
till en breddning och fördjupning av utbildningsvetenskaplig forskning samt av professionsutbildningar med utbildningsvetenskaplig bas.
Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området ska täcka forskningsområden som
faller in under Lärarhögskolans definition av utbildningsvetenskap (se nedan). Inbjudna att
delta är forskarstuderande inom alla forskarutbildningsämnen vid Umeå universitet under förutsättning att den forskarstuderande har en utbildningsvetenskaplig inriktning i sin individuella studieplan. Forskarskolan ska stödja forskarutbildningar inom det utbildningsvetenskapliga området genom att erbjuda en sammanhållen utbildningsmiljö med hög kvalitet på kurser
och annan verksamhet. Det internationella perspektivet ska genomsyra all verksamhet i forskarskolans regi.
Forskarskolan ska







erbjuda en mångvetenskaplig, dynamisk och sammanhållen forskarutbildningsmiljö
inom det utbildningsvetenskapliga området,
bidra till förstärkning av utbildningsvetenskaplig forskning vid Umeå universitet,
samarbeta med institutioner, enheter och fakulteter vid Umeå universitet,
utgöra en länk mellan forskning, forskarutbildning, skola och annan organiserad utbildning,
samarbeta med internationella och nationella utbildningsvetenskapliga forskningsmiljöer,
genomsyras av ett internationellt perspektiv.

Utbildningsvetenskap – definition och avgränsningar
Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH) definierar forskning inom utbildningsvetenskap
som forskning om bildning, utbildning, undervisning och lärande, kopplat till lärande och
undervisning i organiserad form. Det innebär forskning om kunskapsbildningens och lärandets villkor; grundläggande frågor i den pedagogiska praktiken och lärares yrkesutövning samt
frågor som rör högskolans, skolans och förskolans pedagogiska utveckling. Denna definition
av utbildningsvetenskap gör det möjligt för forskare från flera olika vetenskapliga discipliner
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att bidra till lärarutbildningens, högskolans, skolans, förskolans och utbildningsvetenskapens
utveckling. 1

Exempel och kommentarer till definitionen
Definitionen ovan utgår från Vetenskapsrådets beskrivning av forskning inom utbildningsvetenskap. Skillnaderna i förhållande till denna handlar i första hand om att inkludera forskningsprojekt kopplade till verksamhetsutveckling samt att tona ner att enbart grundforskning
stöds. Det är viktigt i ansökningar att den utbildningsvetenskapliga relevansen motiveras och
beskrivs tydligt. Exempel på vad utbildningsvetenskaplig forskning kan handla om är: lärande
av olika innehåll och sambandet mellan innehållets karaktär, undervisning och lärande eller
om lärande i olika sociala kulturella och institutionella sammanhang inklusive arbetslivet. Juridik- och policyfrågor inkluderas förutsatt att frågeställningarna kopplas till undervisning och
lärande i organiserad form och/eller avser skolans organisation, ledarskap och kvalitet. Forskningen kan även gälla mångfaldsaspekter på lärande och minne såsom kön, etnicitet, social
bakgrund, begåvning, funktionshinder eller lärande i olika skeden av livet. Även forskning om
effekter av undervisningsinnovationer, utbildningsreformer eller olika utbildningsarrangemang och hur utbildningssystem och det informella lärandet fungerar under påverkan av olika
sociala, ekonomiska och politiska förhållanden stöds. Den utbildningsvetenskapliga forskningen är av avgörande betydelse för den vetenskapliga förankringen av utbildning för lärare,
förskollärare, skolledare samt studie- och yrkesvägledare. Forskning med starka kopplingar
till behov inom dessa utbildningar stöds.
Att forskningens resultat är intressanta för skolan/utbildningsväsendet är inte ett tillräckligt
skäl för att räknas som utbildningsvetenskaplig forskning enligt LH:s definition. Till exempel
kan forskningresultat inom fysik eller litteratur vara intressanta för skolan, men behöver kopplas explicit till utbildningsvetenskapliga frågeställningar för att stödjas av LH:s forskningsresurser. Det räcker inte heller att man forskar om t.ex. sociala relationer och processer i allmänhet hur viktiga dessa än är och även om de pågår inom skolan, utan den utbildningsvetenskapliga relevansen ska motiveras. Inte heller alla aspekter av lärande och undervisning faller inom
LH:s definition, t.ex. hur en förälder lär sitt barn att cykla trots att det handlar om undervisning eftersom det inte är i organiserad form. Forskningsplanen måste innehålla utbildningsvetenskapliga frågor som har en mer explicit anknytning till undervisning och lärande i organiserad form.
En mångvetenskaplig och sammanhållen forskarskola
Forskarskolan ska stärka framväxten av en mångvetenskaplig och sammanhållen forskarutbildningsmiljö i utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. Den inkluderar både forskarstuderande som är direkt delfinansierade via Lärarhögskolan och forskarstuderande med utbildningsvetenskaplig inriktning som har annan finansiering. Den inbjuder till nätverkande för
handledare och forskarstuderande och till samarbete med institutioner och fakulteter.

Definitionen utgår ifrån Lärarhögskolans tolkning av Vetenskapsrådets definition av utbildningsvetenskap och kan komma att förändras över tid. Se eventuell uppdaterad definition på Lärarhögskolans
hemsida.
1

2

Lärarhögskolan
Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU)
Kirk Sullivan
Carina Rönnqvist
Björn Norlin

Programförklaring
2019-12-13

Sid 3 (5)
Bilaga p 82

Förutsättningar för delfinansierade doktorander
Doktorander som antagits till Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området och
som delfinansieras av Lärarhögskolan följer de krav som statueras i respektive allmänna studieplan för forskarutbildning. Forskarstuderande antagna till forskarskolan stationeras vid de
institutioner där de är antagna. Examen avläggs i det ämne i vilket den forskarstuderande är
antagen. Forskarskolan ser positivt på dubbel examen.
Forskarstuderande som delfinansieras av Lärarhögskolan ska ha hög närvaro vid Umeå universitets campus och delta i forskarskolans kurser, internat och andra aktiviteter för att på så
sätt bidra till skapandet av en sammanhållen forskarutbildningsmiljö.
För att stödja en utbildningsvetenskaplig inriktning och för att bidra till Umeå universitets
utbildningsvetenskapliga forskarutbildningsmiljö ska de doktorander som delfinansieras av
LH ta forskarskolans obligatoriska kurspaket (22,5 hp) inom ramen för kursdelen i sin doktorsexamen. Deltagande i forskarskolan förutsätter att den studerande i sin individuella studieplan får tillgodoräkna sig de obligatoriska kurser som ges inom ramen för forskarskolan.
För varje forskarstuderande upprättas en överenskommelse mellan Lärarhögskolan och respektive institution/fakultet vid Umeå universitet och/eller avtal mellan Lärarhögskolan och
skolhuvudman där parternas åtaganden regleras.
Forskarskolans verksamhet
Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området anordnar kurser, varav tre kurser
om vardera 7,5 hp som är obligatoriska för forskarstuderande som delfinansieras av Lärarhögskolan. Forskarskolan anordnar också internat och andra aktiviteter. Målsättningen med kurserna och övriga aktiviteter är att skapa förutsättningar för doktoranders förståelse för det utbildningsvetenskapliga området, och dess olika perspektiv, ansatser och betydelser. Det finns
en tydlig progression i kurser och aktiviteter. Utöver kursmålen syftar verksamheten till att
stödja utvecklingen av generiska kompetenser till exempel att kritisk granska, att stödja andras
lärande, att behärska presentationsteknik, samt att bygga nationella och internationella nätverk.
Forskarskolans kurser och andra aktiviteter är i mån av plats öppna för alla doktorander med
utbildningsvetenskaplig inriktning. De doktorander som delfinansieras av Lärarhögskolan garanteras alltid förtur om det finns fler intresserade än platser.
Generell information om Forskarskolans verksamhet publiceras på Lärarhögskolans hemsida.2 Mer detaljerad information om kurser, såsom kursplaner, scheman och instruktioner,
läggs ut av undervisande lärare på särskilt anvisad lärplattform.

Organisation och ansvarsfördelning

https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/forskarskolan-inom-det-utbildningsvetenskapligaomradet-fu/
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Organisatoriskt hör Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området till Lärarhögskolan vid Umeå universitet, som har det samlade ansvaret för verksamheten. Beslut som rör
Forskarskolans budget och andra yttre förutsättningar bereds i Lärarhögskolans forskningskommitté och fattas av Lärarhögskolans styrelse eller Lärarhögskolans föreståndare.
Forskarskolans ledningsgrupp, som består av forskarskolans föreståndare och forskarskolans
biträdande föreståndare, ansvarar för planering av verksamheten, beställning av kurser, genomförande av internat och andra aktiviteter som stödjer akademisk progression och en god
sammanhållen forskarutbildningsmiljö. Ledningsgruppen har ett övergripande vetenskapligt
och akademiskt ansvar för verksamheten och har forskningskompetens inom områden relevanta för verksamheten.
Handledarkollegiet, som består av personer som är handledare för en eller flera doktorander
som finansieras av Lärarhögskolan, och forskarskolans doktorander utgör referensgrupper i
planering och utvärdering av verksamheten. Dessa grupper är därmed viktiga forum för institutionerna för att medverka i och utöva inflytande över forskarskolans verksamhet.
Internationalisering och nationell samverkan
Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området stödjer internationalisering av utbildningen genom kurser, seminarium och föreläsningar som genomsyras av ett internationellt
perspektiv. I detta sammanhang inbjuds också internationellt välrenommerade föreläsare från
olika delar av världen för att bidra till forskarskolans internationalisering.
Forskarskolan befrämjar internationella erfarenheter och stimulerar till etablerande av internationella forskningskontakter. Detta möjliggörs genom att delar av internatverksamheten
förläggs till utländska universitet. Forskare och doktorander från utländska lärosäten inbjuds
även att medverka i forskarskolans aktiviteter.
Forskarskolan stödjer även nationell samverkan inom forskarutbildning med utbildningsvetenskaplig inriktning. Detta görs via samorganisering av konferenser, föreläsningar och utbildningsverksamhet med andra svenska lärosäten.
Extern samverkan och synliggörandet av utbildningsvetenskaplig forskning
Forskarskolan strävar efter en aktiv samverkan med skolor och annan utbildningsrelaterad
verksamhet i det omgivande samhället. Detta sker bland annat genom att erbjuda regionala
skolhuvudmän möjlighet att samfinansiera utbildningsvetenskaplig forskarutbildning tillsammans med Lärarhögskolan, att informera skolhuvudmän och andra relevanta aktörer om forskarskolans verksamhet vid Umeå universitet, samt att bjuda in externa föreläsare från utbildningssektorn till forskarskolans verksamhet. I detta uppdrag ingår även att synliggöra forskarskolans verksamhet och doktorandernas forskning såväl inom som utom universitetet.

Finansiering
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Lärarhögskolan kan del- eller nollfinansiera forskarstuderande som deltar i Forskarskolans
verksamhet. Utöver denna delfinansiering har forskarskolan utgifter som innefattar bland annat kurser, resor, drift, internat, seminarier, föreläsningar, information, administration och
webbstöd.
Uppföljning, utvärdering och utveckling
Forskarskolans verksamhet ska följas upp och utvärderas kontinuerligt. Kurser och internat
utvärderas fortlöpande av forskarskolans föreståndargrupp. Verksamheten som helhet utvärderas vart fjärde år inför antagning av nya doktorander.
Uppföljning och utvärdering av verksamheten ska göras i verksamhetsutvecklande syfte. Detta
görs i samråd med institutioner, handledare, forskarstuderande samt alumni, som aktivt involveras i forskarskolans aktiviteter.
Tidsplan
Doktorander som ska delfinansieras av Lärarhögskolan antas vartannat år inför terminsstart
på hösten. En ny kurscykel börjar vid varje nyantagning.

Kirk Sullivan
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Utlysning av medel till forsknings- och
utvecklingsuppdrag inom utbildningsområdet
Sammanfattning
Anslag utlyses för ett antal forsknings- och utvecklingsuppdrag (FoU-uppdrag) om 30-60 %, varav
skolhuvudman (utlysningen avser både förskola och skola) finansierar hälften och Lärarhögskolan
vid Umeå universitet den andra hälften. För att kunna erhålla medel i utlysningen ska den sökande
endera själv bedriva FoU-uppdrag och ha nödvändiga kompetenser för detta, eller ingå i ett team
om (minst) två personer som tillsammans bedriver FoU-uppdrag. Denna utlysning är en
vidareutvecklad version av utlysningar av FoU-uppdrag som Lärarhögskolan gjort sedan 2014.

Uppdragets syfte
Enligt skollagen från den 1 juli 2011 ska all utbildning som bedrivs inom skolan: ”vila på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (Kap 1 § 5). Verksamhetens tilltagande komplexitet
och skolväsendets många utmaningar ställer stora krav på professionella lärare, skolledare och
andra yrkesverksamma i skolan. Samtidigt finns behov av att vidareutveckla
utbildningsvetenskaplig forskning mot att även bli mer användbar som stöd för
verksamhetsutveckling. Från universitetets perspektiv behövs samverkan för att vägleda
forskningsbehoven samt för att ge möjlighet till att i samverkan med lärare implementera och
utvärdera forskningsbaserade innovationer. Från skolans perspektiv kan forskningen, tillsammans
med beprövad erfarenhet, stödja en mer välgrundad design och utvärdering av nya
undervisningspraktiker. Sammantaget leder detta till ökade behov och möjligheter som kan
formuleras som syften för uppdragstagaren/-arna att:





vara en länk mellan skola och universitet på verksamhetsnivå,
utveckla tillämpningsinriktad utbildningsvetenskaplig forskning,
låta skolans behov vägleda forskningens inriktningar,
koppla verksamhetsutveckling till forskning.

FoU-uppdragets format
Uppdraget ska innefatta forskning och utvecklingsarbete, varav bägge delar i substantiell
omfattning. Detta speglar att universitetet i första hand finansierar den ingående forskningen och
skolan i första hand verksamhetsutvecklingen, samt att dessa delar genomförs som ett
sammanhållet FoU-uppdrag. Uppdraget kan alltså inte primärt handla om antingen forskning eller
verksamhetsutveckling, inte heller primärt om t.ex. fortbildning, utredningar eller
konsultverksamhet. Uppdraget kan innefatta flera olika aktiviteter, t ex FoU-projekt, det är öppet
för sökande att föreslå typer av aktiviteter.
FoU-uppdraget är två- eller treårigt, med planerad start 2019. Sökande ska vara anställd vid Umeå
universitet eller hos skolhuvudman, i första hand i Västerbotten och Örnsköldsvik och i andra
hand inbjuds andra områden. Sökande som inte redan har omfattande engagemang i praktiknära
forskning finansierat av Lärarhögskolan prioriteras.

Lärarhögskolan

901 87 Umeå

www.lh.umu.se

Utlysning av medel, beslutsförslag
Johan Lithner, bitr föreståndare
Lärarhögskolan

Bilaga p 83
2019-11-27
Sid 2 (4)

Kompetenskrav
Två kompetenser är centrala för uppdragen:
I.
II.

Dokumenterad erfarenhet av verksamhetsutveckling inom skolans område.
Doktorsexamen och dokumenterad utbildningsvetenskaplig kompetens.

Anslaget kan finansiera antingen en eller två uppdragstagare:

1) En uppdragstagare
Uppdragstagaren har en anställning hos minst en av de två parterna (skolhuvudman eller Umeå
universitet) och bedriver FoU-projekt på 30-60 % (önskad omfattning anges i ansökan).
Skolhuvudman och Lärarhögskolan finansierar hälften var av uppdraget. Den sökande ska själv
uppfylla minst en av de två kompetenskraven ovan. Om sökande inte själv uppfyller bägge kraven
ska uppdraget genomföras inom en projektgrupp där det ingår (minst) en medverkande med den
saknade kompetensen som avsätter minst 10 % arbetstid till projektet. Dessa 10 % kan inte
fördelas på flera personer, och finansieras inte av denna utlysning.

2) Team med två uppdragstagare
Två uppdragstagare ingår i ett team där en av uppdragstagarna är anställd i skolverksamhet och
har till det gemensamma projektet avsatt 15-30 % av sin arbetstid vilket finansieras av
skola/skolhuvudman. Den andra uppdragstagaren är anställd vid Umeå universitet och har till det
gemensamma projektet avsatt samma procentsats av sin arbetstid, vilken finansieras av
Lärarhögskolan. Uppdragstagarna ska tillsammans uppfylla kompetenskraven ovan.
Kraven ovan på procentuell fördelning av arbetstid gäller per verksamhetsår. Det är inte möjligt att
t.ex. arbeta 10 % år 1 och 90 % år 2. I bägge formaten kan uppdraget med fördel bedrivas i
samarbete med andra lärare och forskare, som då finansieras på annat sätt än med det aktuella
anslaget.

Förväntat utfall
Det förväntade utfallet av uppdragen är att:





långsiktiga utvecklings- och forskningsprojekt inom angelägna områden bedrivs,
projekten är funktionella som stöd för skolans verksamhetsutveckling,
forskningsresultat av hög relevans och kvalitet publiceras, samt att
projekten gärna attraherar extern finansiering för fortsatt samverkan.

Uppföljning
Vid projekttidens slut ska den som beviljats medel skicka in en rapport i PDF-format på en sida
med en beskrivning om vad som gjorts. Till detta, i samma dokument, läggs en förteckning över
publikationer, presentationer vid internationella konferenser samt eventuella andra mätbara
resultat. På Lärarhögskolans kansli ansvarar forskningssamordnaren för att uppföljningen
genomförs.
En ekonomisk uppföljning av dessa medel är inte nödvändig eftersom fakturor skickas till
Lärarhögskolan på uppmaning av oss och då sker indirekt en kontroll av om personen är aktiv.
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Större avvikelser, innehållsmässiga och ekonomiska, ska snarast meddelas till Lärarhögskolan och
motiveras av prefekt.
För att nå ut till verksamheten med resultaten bör personer som tilldelats medel även delta med
kortare populärvetenskapliga forskningspresentationer under Kunskapsveckan (Lärarhögskolans
kompetensutvecklingsvecka för lärare) samt i andra av Lärarhögskolans arrangemang. Webansvarig har ansvar för att ta dessa kontakter tas om det finns intresse.

Ansökan
Ansökan görs i ett webbformulär och ska innehålla:


Kortfattade finansierings- och uppdragsplaner, för både de skol- och
universitetsfinansierade delarna. Sökande ska ha förankrat dessa hos berörda chefer,
vilket ska framgå av ansökan. Önskad omfattning anges i ansökan. Utgifter ska
specificeras per år och person. Högst 10% av ansökt belopp kan avsättas till annat än
lönemedel. I ansökningsformuläret framgår efterfrågade budgetposter. Be gärna
arbetsgivarens ekonomiadministratör om hjälp att ta fram dessa uppgifter.



Projektplan inklusive tidsplan för FoU-uppdraget. Det ska tydligt framgå hur
verksamhetsutveckling och forskning samverkar i projektet. Projektplanen, exklusive
referenslista, kan innehålla högst 12 000 tecken inklusive blanksteg. En detaljerad
beskrivning av vad projektplanen ska innehålla finns i ansökningsformuläret.



Beskrivning av sökandes roll samt vilka personer/miljöer utöver sökande som ska arbeta i
eller i anslutning till projektet. Det ska framgå att kompetenskraven ovan är uppfyllda.
Beskriv även om sökandes övriga uppdrag inom skola och vid Umeå universitet ovan
knyter an till projektet.



CV och publikationslista för sökande. För ensam sökande som saknar en av de två
kompetenserna beskrivna under Kompetenskrav ovan ska CV och publikationslista bifogas
även för den medverkande med den saknade kompetensen. CV och publikationslista för
andra medverkande i projektet kan bifogas men det är inte ett krav.

Sista dag för ansökan är den 1 september 2020.
För att få användaruppgifter till webbansökan, fyll i dina uppgifter här: http://bit.ly/1nqWCgU
[uppdatera länk]
(Observera att användaruppgifterna delas ut manuellt så det kan ta några dagar innan du får dem
efter anmälan.)
För frågor om utlysning och webbansökan, kontakta Lärarhögskolans forskningssamordnare
Carina Rönnqvist, carina.ronnqvist@umu.se, 090-786 76 10.
Uppdragstagaren förväntas att tillhandahålla information för ekonomisk och innehållslig
uppföljning när uppdraget avslutas.
Beslut om fördelning fattas av Lärarhögskolans styrelse 21/10 2020.

Lärarhögskolan

901 87 Umeå

www.lh.umu.se

Utlysning av medel, beslutsförslag
Johan Lithner, bitr föreståndare
Lärarhögskolan
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Beslutsförslag
Lärarhögskolans forskningskommitté har berett ärendet 191127 och lämnar ovanstående förslag.
Lärarhögskolans styrelse fastställer utlysningen enligt ovan. Ett utrymme på 400 tkr/år 2021-2023
avsätts preliminärt i forskningsbudgeten för denna utlysning.

Lärarhögskolan

901 87 Umeå

www.lh.umu.se

Ärende p 84
Fastställande av utbildningsplan för Studie- och
yrkesvägledarprogrammet
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Missiv: Fasttällande av utbildningsplan för Studie- och
yrkesvägledarprogrammet
Bakgrund
Lärarhögskolans styrelse har sedan tidigare fattat beslut om att revidera Studie- och
yrkesvägledarprogrammet vid Umeå universitet. Arbetet inleddes med en utredning under under 2018
och fortsatte under 2019 med programutveckling. Arbetet med kursutveckling pågår enligt den
beställning som gjordes av Lärarhögskolans styrelse 190612. Processen med utvecklingen av
programmet har inbegripit alla delar i Lärarhögskolans och Umeå universitets kvalitetssystem.
Programmets struktur ändras på så sätt att flera kurser byter plats, en del kurser minskar och andra
får större poängtilldelning. Två nya kurser tillkommer.

De huvudsakliga förändringarna i programmet är följande:
-Utbildningen inleds med kurser i samhällsvetenskap.
-Förstärkt vetenskaplig teori och metod.
-Förstärkt omfattning av kurser som ger kunskaper om nyanlända och minoriteters situation och
villkor i Sverige.
-Förstärkt innehåll beträffande funktionsvariationer.
-Förstärkt innehåll av beteendevetenskap relaterat till karriärutveckling.
-Därutöver förslås att ytterligare förändringar kan ske inom ramen för befintlig omfattning i kurser.
På följande sätt tar sig dessa förändringar uttryck i en riktad beställning av helt nya eller reviderade
kurser som ska ges under år 2 och 3:
1. Beteendevetenskapliga grunder, minskas från 7,5 till 5 hp (år 2 i reviderad struktur),
2. Utbildningssystem i Sverige, minskas från 10 hp till 5 hp (år 2 i reviderad struktur),
3. Karriärutveckling i ett kulturellt och socialt perspektiv, utökas från 15 hp till 22,5 hp (år 2 i
reviderad struktur).
4. Vägledningsinsatser för människor i behov av särskilt stöd, 7,5 hp (helt ny kurs år 3)
5. Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp (helt ny kurs år 3).
Fortsatt process
-Kursplaner kommer beslutas om december 2019-januari 2020 i enlighet med Lärarhögskolans
handläggningsordning för arbete med kursplaner.
-Programkurstillfällen ska vara inlagda och godkända av så väl institution som fakultet senast 1
februari 2020 för kurser som ges termin 1.
-Programmet sökbart senast 15 mars 2020
-Programstart ht 2020. Programstart för ”Överbryggare” vt 2022.

Med anledning av ovan nämda förändringar ska utbildningplanen för programmet revideras.

Beredning
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli i samarbete med ordförande för rådet Studie- och
yrkesvägledarprogrammet

Förslag till beslut
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 Fastställa utbildningsplanen för Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Bilagor:
Bilaga 1: Utbildningsplan för Studie- och yrkesvägledarprogrammet
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Utbildningsplan

Studie- och yrkesvägledarprogrammet
Engelsk översättning: Career Counselling Programme

Omfattning: 180 högskolepoäng
Programkod: LYSYV
Beslutande organ: Lärarhögskolans styrelse
Fastställd: 2007-03-14
Senast reviderad: 2019-12-12
Giltig från: Ht 20
Diarienummer:

FS 3.1.3-2288-19

Utbildningens mål - Examen
Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en Studie- och
yrkesvägledarexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets
hemsida). Studie- och yrkesvägledarexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Arts in Study and
Career Guidance.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå
Utbildning är på grundnivå. Målen för utbildningen återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Nationella mål för aktuell examen
De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Programmets uppläggning
Allmänt
Programmet är uppbyggt genom en introducerande termin i yrket och därefter studier inom samhällsvetenskap
och arbetsmarknad. Under andra året fördjupas det yrkesspecifika innehållet mot karriärvägledning
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samtalsmetodik samt praktik. Under de tredje året studeras bland annat specialpedagogik knutet till yrket,
samt en ytterligare praktik genomförs. Studier i vetenskaplig teori och metod förbereder för det avslutande
examensarbetet. Inom utbildningen lär sig den studerande att vägleda och informera inför studie- och
yrkessituationer.
I utbildningen ingår även handledd praktik. Praktikplaceringar sker i samtliga kommuner i Västerbottens län
samt i andra närliggande kommuner. Placeringar på studieorten kan inte garanteras och förtursregler
tillämpas.
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer
utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att
behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.
Under rubriken ”Studieplan” framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Behörighet
Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6/A6)

Examination och betygsättning
Examination
I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Tillgodoräknande
En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan
motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat
tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet
omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Betyg
I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Övriga föreskrifter
Anstånd med studiestart
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Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll
Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott
Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt
Studenter som påbörjat utbildningen före ht 2020 enligt tidigare gällande utbildningsplan har rätt att slutföra
enligt de äldre reglerna.

Studieplan
Studieplan giltig från: H20
Fastställd: 2007-03-14
Fastställd av: Fakultetsnämnden för Lärarutbildning
Senast reviderad: 2019-12-12
Senast reviderad av: Lärarhögskolans styrelse
Fritextfält: För att få veta vad obligatoriska, valbara och fria kurser innebär, se under rubriken ”Allmänt”
ovan. Lärarhögskolans studievägledare upprättar individuella studieplaner för studenter som antagits och
följt tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna .

Termin 1
6SY003 Studie- och yrkesvägledningens grunder 15.0 hp
6ST000 Politik och samhälle 15.0 hp

Termin 2
XXXXX Introduktion till samhällsekonomi, 7,5 hp
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6SY013 Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning 7.5 hp
6ST001 Utbildning och arbetsmarknad I 7.5 hp
6SY032 Kommunikation och undervisning 7.5 hp

Termin 3
XXXXX Beteendevetenskapliga grunder 5 hp
XXXXX Utbildningssystem i Sverige och andra länder 5 hp
6SY037 Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik 20.0 hp

Termin 4
6SY031 Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling 7.5 hp
XXXXX Karriärutveckling i socialt och kulturellt perspektiv 22,5 hp

Termin 5
6SY036 Arbetsliv och lärande 7.5 hp
XXXXX Vägledningsinsatser för människor i behov av särskilt stöd. 7,5 hp
XXXXX Karriärteori och vägledning 7.5 hp
XXXXX Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Termin 6
6SY018 Studie- och yrkesvägledningens praktik 15.0 hp
6PE055 Examensarbete för Studie- och yrkesvägledarprogrammet 15.0 hp

