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Tid och Plats: 10 november 2020 kl. 9-12 via Zoom 

  
Närvarande: Anna Chryssafis – Prefekt (ordförande)  

Tore Nilsson – Stf. Prefekt 

Kristina Ohlsson – Studentrepresentant (FN) 

Christina Hedman – Lärarrepresentant 

Ulrika Magnusson – Lärarrepresentant  

Christine Ericsdotter Nordgren – Lärarrepresentant (suppleant) 

Margareta Skoglund Ålin – TA-representant  

Marlene Öhberg – Lärarrepresentant  

Henna Viinikka Studentrepresentant (GN/AN) 

Frånvarande ordinarie 

ledamöter: 

Joakim Sigvardson 

  Övriga närvarande: Pernilla Rosell Steuer, Stina Robén (punkt 9),Eva Nilson (punkt 

12), Anders Philipsson (punkt 12) 

  

  

Protokollförare: Margareta Skoglund Ålin 

  

1. Mötet öppnas Ordföranden förklarar mötet öppnat.  

2. Val av justerare Till justerare utses Ulrika Magnusson 

3. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs. 

4. Föregående protokoll 8 september Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

5. Meddelande från prefekten • Institutionens svar på internremissen 

gällande utredningen om lärarutbild-

ningens styrning och organisation har 

skickats in. Under våren -21 fortsätter 

diskussionerna i Områdesövergripande 

rådet och Universitetsstyrelsen, och beslut 

om eventuella förändringar fattas av 

Universitetsstyrelsen under 2021.  

• Förslag till ny institutionsstyrelse har 

delgivits berörda den 9/11. 

Nomineringsperioden avslutas den 20 

november och röstningen sker 4-11 

december. 

• Information om Covid-19: ISD:s 

medarbetare uppmanas även under 
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vårterminen 2021 att arbeta hemma i den 

mån arbetsuppgifterna tillåter det. 

Undervisningen kommer fortsatt att vara 

webbaserad och möten kommer 

huvudsakligen att ske digitalt.  

6a. Meddelanden från studierektor 

(GN/AN) 
• Nya examensmål i lärarutbildningarna: 

Regeringen har beslutat att examensmålen 

för alla lärarutbildningarna ska utökas 

gällande ökad kompetens om neuropsy-

kiatriska svårigheter och sex och samlev-

nad. Förändringen träder i kraft den 1 

januari 2021 och börjar tillämpas på 

lärarutbildningarna vid SU fr.o.m. HT-21. 

Reviderade utbildningsplaner ska skickas 

in till BULA senast 8 december. Denna 

förändring gäller därmed även den nya 

utbildningsplanen för F-3 med profil 

teckenspråk som behandlades på förra IS-

mötet. Fakulteten undersöker för närva-

rande möjligheten att integrera examens-

målen i de förväntade studieresultaten på 

UVK-kurserna Specialpedagogik resp. 

Sociala relationer i skolan.   

• Antagningssiffror: Antagningssiffrorna 

för VT-21 ser överlag goda ut för ISD:s 

utbildningar. Det är 327 sökande i första 

hand till Grundlärarprogrammet F-3. 

Även Ämneslärarprogrammets olika 

inriktningar har ett gott söktryck med 

fortsatt ökande intresse för 7-9-inrikt-

ningen. Antalet sökande till fristående 

kurser är på samma nivå som föregående 

vårterminer.  

• Möjlighet till tillfälligt utökat takbelopp 

2021: Utifrån särskilda utbildningssats-

ningar från regeringen har Humanistiska 

fakulteten informerat om att det finns 

möjlighet att ansöka om tillfälligt utökat 

takbelopp för 2021. ISD undersöker 

möjligheten att inrätta en ny sommarkurs 

som syftar till att öka kompetensen att 
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undervisa i språk online vilket kan inne-

bära ett något högre takbelopp. De tillfäl-

liga satsningarna gäller för år 2021.  

• Extra medel till Kompletterande 

pedagogisk utbildning (KPU): ISD har 

blivit informerade om att Humfak tilldelar 

extramedel på 3 miljoner för en satsning 

på KPU som kommer att fördelas mellan 

HSD och ISD. Satsningen gäller 2021. 

ISD avvaktar ytterligare information om 

exakt vad medlen ska användas till.  

• Möjlighet för höjda antagningskrav till 

lärarutbildningarna: Regeringen har efter 

en partiövergripande överenskommelse 

infört en möjlighet för statliga universitet 

och högskolor att kräva höjda antagnings-

krav till lärarutbildningen. Beslutet inne-

fattar både möjligheten till högre betygs-

krav i relevanta ämnen och möjligheten 

till lämplighetsbedömning/antagnings 

prov. ISD har sedan tidigare förespråkat 

möjligheten att ställa krav på lägsta 

betyget C i vissa ämnen, t.ex. ämnet 

svenska, vilket möjliggörs med denna 

förändring. Vi avvaktar besked om hur 

SU kommer att ställa sig centralt till de 

nya möjligheterna. 

6b. Meddelanden från studierektor (FN) • Förnyad uppföljning och avstämning av 

doktorandernas studier med anledning av 

Corona-epidemin kommer att göras under 

december månad. SU har tagit fram en 

gemensam mall med frågor för 

uppföljning. 

7. Ekonomi • - 

8a. Meddelanden från 

studentrepresentant (GN/AN) 
• Kurslistor, lässcheman, studiehandled-

ningar och kursbeskrivningar ser väldigt 

olika ut både inom institutionen såväl som 

mellan de olika institutionerna vilket 

upplevs som ett problem. 

Pernilla Rosell Steuer ser till att 
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problemet tas upp i programråden och 

Tore Nilsson föreslår att frågan tas upp på 

ett lärarmöte, förslagsvis det första under 

VT-21. Det är bra om en studentrepresen-

tant kan vara med eller om synpunkter 

kan tas in från studentrådet inför mötet.  

8b. Meddelanden från 

studentrepresentant (FN) 
• Inget att meddela. 

 BESLUTSPUNKTER  

9.  Miljöhandlingsplan Beslutar att fastställa Miljöhandlingsplanen 

för 2021. 

10. Anhållan om inrättande av svenska 

som andraspråk med didaktisk 

inriktning som ämne för utbildning 

på forskarnivå. 

Beslutar att ställa sig bakom anhållan. 

12. Kursplaner, kurslitteratur och 

betygskriterier 

 

 USEN1G - Engelska i klassrummet 

för Grundlärarprogrammet F-3, 7,5 

hp 

Kursplan 

Beslutar att anhålla hos Humanistiska 
fakultetsnämnden om inrättande av kursen 
och att fastställa dess kursplan. Beslutet om 
fastställande är villkorat av att Humanistiska 
fakultetsnämnden beslutar att inrätta kursen. 
Datum för fastställande blir därmed samma 
som datum för inrättande. 
Omedelbar justering. 

 USEN1G - Engelska i klassrummet 

för Grundlärarprogrammet F-3, 7,5 

hp 

Kurslitteratur 

Beslutar att fastställa kurslitteraturen. 
Omedelbar justering. 

 USX25G - Självständigt arbete i 

språkdidaktik för grundlärare med 

inriktning mot arbete i grundskolans 

årskurs 4-6, profil teckenspråkig 

tvåspråkig undervisning, 15 hp 

Kursplan 

Beslutar att anhålla hos Humanistiska 
fakultetsnämnden om inrättande av kursen 
och att fastställa dess kursplan. Beslutet om 
fastställande är villkorat av att Humanistiska 
fakultetsnämnden beslutar att inrätta kursen. 
Datum för fastställande blir därmed samma 
som datum för inrättande. 
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 USSV2C - Svenska som andraspråk 

II inom Ämneslärarprogrammet, för 

arbete i åk 7-9, gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen, 30 hp 

Kurslitteratur 

Beslutar att, med föreslagna ändringar, 
fastställa kurslitteraturen. 

 USSV2C - Svenska som andraspråk 

II inom Ämneslärarprogrammet, för 

arbete i åk 7-9, gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen, 30 hp 

Betygskriterier  

Beslutar att fastställa betygskriterierna. 

 USS22C - Svenska som andraspråk 

II inom Ämneslärarprogrammet, för 

arbete i gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen, 30 hp 

Kurslitteratur 

Beslutar att, med föreslagna ändringar, 
fastställa kurslitteraturen. 

 USS22C - Svenska som andraspråk 

II inom Ämneslärarprogrammet, för 

arbete i gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen, 30 hp 

Betygskriterier 

Beslutar att fastställa betygskriterierna. 

 USS79C - Svenska som andraspråk 

II inom Ämneslärarprogrammet, för 

arbete i årskurs 7-9, 30 hp 

Kurslitteratur 

Beslutar att, med föreslagna ändringar, 
fastställa kurslitteraturen. 

 US303G - Svenska för grundlärare i 

förskoleklass och grundskolans 

årskurs 1-3, III, 7,5 hp 

Kursplan 

Beslutar att fastställa den reviderade 
kursplanen. 

 US303G - Svenska för grundlärare i 

förskoleklass och grundskolans 

årskurs 1-3, III, 7,5 hp 

Kurslitteratur 

Beslutar att fastställa kurslitteraturen. 

 US303G - Svenska för grundlärare i 

förskoleklass och grundskolans 

årskurs 1-3, III, 7,5 hp 

Betygskriterier 

Beslutar att, med föreslaget korrektur, 
fastställa betygskriterierna. 
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 US116G - Svenska för grundlärare i 

grundskolan årskurs 4-6, I, 15 hp 

Kursplan 

Beslutar att, med föreslagna ändringar, 
fastställa den reviderade kursplanen. 

 US116G - Svenska för grundlärare i 

grundskolan årskurs 4-6, I, 15 hp 

Kurslitteratur 

Beslutar att fastställa kurslitteraturen. 

 US116G - Svenska för grundlärare i 

grundskolan årskurs 4-6, I, 15 hp 

Betygskriterier 

Beslutar att fastställa betygskriterierna. 

 US160G - Undervisning och 

utveckling för förskoleklass och 

grundskolans årskurs 1-3, 22,5 hp 

Kursplan  

Beslutar att fastställa den reviderade 
kursplanen. 

 US160G - Undervisning och 

utveckling för förskoleklass och 

grundskolans årskurs 1-3, 22,5 hp 

Kurslitteratur  

Beslutar att fastställa kurslitteraturen. 

 USSV4B - Svenska som andraspråk 

IV inom Ämneslärarprogrammet, för 

arbete i åk 7-9, gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen, 15 hp 

Kurslitteratur 

Beslutar att fastställa kurslitteraturen. 

 USSX4B - Självständigt arbete i 

svenska som andraspråk IV inom 

Ämneslärarprogrammet, 15 hp 

Kurslitteratur 

Beslutar att fastställa kurslitteraturen. 

 US532F - Introduktion till systemisk-

funktionell lingvistik, 7,5 hp 

Kurslitteratur 

Beslutar att fastställa kurslitteraturen. 

 US113G - Svenska för grundlärare i 

förskoleklass och grundskolans 

årskurs 1-3, I, 7,5 hp 

Kurslitteratur 

Beslutar att fastställa kurslitteraturen. 

 US156F - Läs- och skrivsvårigheter, 

7,5 hp 

Kurslitteratur 

Beslutar att fastställa kurslitteraturen. 
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 Ämnesdidaktik, 7,5 hp, inom kursen 

FR2LP2 - Franska II, 

Ämneslärarprogrammet med 

inriktning mot arbete i 

gymnasieskolan, 30 hp 

Kurslitteratur  

Beslutar att fastställa kurslitteraturen. 

 Delkurs 5: Ämnesdidaktik i tyska, 

7,5 hp, inom kursen TYA2IS - Tyska 

II, Ämneslärarprogrammet med 

inriktning mot arbete i 

gymnasieskolan, 30 hp 

Kurslitteratur  

Beslutar att fastställa kurslitteraturen. 

 US530F - Språkdidaktik – teori, 

metod, tillämpning, 7,5 hp 

Kurslitteratur 

Beslutar att fastställa kurslitteraturen. 

 US535F - Språkdidaktik – teori, 

metod, tillämpning, 7,5 hp 

Kurslitteratur 

Beslutar att fastställa kurslitteraturen. 

 US019DO - Språkdidaktik – teori, 

metod, tillämpning, 7,5 hp 

Kurslitteratur 

Beslutar att fastställa kurslitteraturen. 

   

   

12. Övriga ärenden - 

13. Mötet avslutas Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

Vid protokollet: 

 

   

 

Margareta Skoglund Ålin 

 

   

 

Justeras: 

 

  

 

Anna Chryssafis 

 

Ulrika Magnusson  
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