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Kurser inom lärarutbildningen vid institutionen 
för idé- och samhällsstudier våren 2021 
Här finns en terminsvis sammanställning av de kurser inom lärarutbildningen som ges 
vid institutionen för idé- och samhällsstudier med information om kursansvariga.  
 

Utbildningsvetenskaplig 
kärna I 

Period Kursinformation Anmälningskod 

Kunskap, vetenskap och 
forskningsmetodik 7,5 hp  

V12-
17 

Kursplan och litteratur 
Kursansvarig 

UMU-71904 

Etik, demokrati och den heterogena 
lärandemiljön 7,5 hp 

V18-
22 

Kursplan och litteratur 
Kursansvarig 

UMU-71907 

Grundlärarutbildning 
åk 4–6 

Period Kursinformation Anmälningskod 

Samhällsorientering åk 4–6, 30 hp V03-
22 

Kursplan och litteratur 
Kursansvarig 

Programkurs: 
UMU-71908 
Fristående kurs: 
UMU-71922 

Historia 
Period Kursinformation Anmälningskod 

Grundnivå  

   

Historia 1, 30 hp, 100% V03-
22 

Kursplan och litteratur 
Kursansvarig 

UMU-71603 

Historia 3, 30 hp, 100% V03-
22 

Kursplan och litteratur 
Kursansvarig 

UMU-71601 

Avancerad nivå 

   

Läraryrkets dimensioner - 
ingångsämne historia, 22,5 hp 
 

V03-
17 

Kursplan och litteratur 
Kursansvarig
Obs! Viktig info till dig som ska 
göra VFU 

UMU-72602 

  

https://www.umu.se/utbildning/kurser/kunskap-vetenskap-och-forskningsmetodik-uk/kursplan/
https://www.umu.se/personal/par-sundstrom/
https://www.umu.se/personal/par-sundstrom/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/kunskap-vetenskap-och-forskningsmetodik-uk/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/etik-demokrati-och-den-heterogena-larandemiljon-uk/kursplan/
https://www.umu.se/personal/niclas-lindstrom/
https://www.umu.se/personal/niclas-lindstrom/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/etik-demokrati-och-den-heterogena-larandemiljon-uk/
https://www.umu.se/utbildning/kursplan/6lu005/
https://www.umu.se/personal/martin-hardstedt/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/samhallsorientering-ak-4-6/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/samhallsorientering-ak-4-6/
https://www.umu.se/utbildning/kursplan/6hi034/
https://www.umu.se/en/staff/jacob-stridsman/
https://www.umu.se/en/staff/jacob-stridsman/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/historia-1/
https://www.umu.se/utbildning/kursplan/6hi035/
https://www.umu.se/en/staff/jacob-stridsman/
https://www.umu.se/en/staff/jacob-stridsman/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/historia-3/
https://www.umu.se/utbildning/kursplan/6hi031/
https://www.umu.se/en/staff/jacob-stridsman/
https://www.umu.se/en/staff/jacob-stridsman/
https://www.umu.se/lararhogskolan/corona-studenter-som-gor-vfu/
https://www.umu.se/lararhogskolan/corona-studenter-som-gor-vfu/
https://www.umu.se/lararhogskolan/corona-studenter-som-gor-vfu/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/lararyrkets-dimensioner---ingangsamne-historia/
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Religionsvetenskap 
Period Kursinformation Anmälningskod 

Grundnivå 

   

Religionsvetenskap 1, 30 hp, 100% V03-
22 

Kursplan och litteratur 
Kursansvarig 

Programkurs: 
UMU-71275 
Fristående 
kurs: UMU-
71258 

Religionsvetenskap 3, 30 hp, 100% V03-
22 

Kursplan och litteratur 
Kursansvarig 

UMU-1283 

Avancerad nivå    

Läraryrkets dimensioner – 
ingångsämne religion, 22.5 hp  

 Kursplan och litteratur 
Kursansvarig  
Obs! Viktig info till dig som ska 
göra VFU 

UMU-71242 

 
Mer information om lärarutbildningen och övriga kurser som ingår hittar du på 
Lärarhögskolans webbplats. 
För mer allmän information kurser och program vid institutionen för idé- och 
samhällsstudier, samt för att anmäla dig till dem, se våra utbildningssidor. 

https://www.umu.se/utbildning/kursplan/6rv021/rev/27037/
https://www.umu.se/en/staff/niclas-lindstrom/
https://www.umu.se/en/staff/niclas-lindstrom/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/religionsvetenskap-1/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/religionsvetenskap-1/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/religionsvetenskap-1/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/religionsvetenskap-3-med-kandidatuppsats/kursplan/
https://www.umu.se/en/staff/niclas-lindstrom/
https://www.umu.se/en/staff/niclas-lindstrom/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/religionsvetenskap-3-med-kandidatuppsats/
https://www.umu.se/utbildning/kursplan/6rv018/
https://www.umu.se/utbildning/kursplan/6rv018/
https://www.umu.se/en/staff/niclas-lindstrom/
https://www.umu.se/lararhogskolan/corona-studenter-som-gor-vfu/
https://www.umu.se/lararhogskolan/corona-studenter-som-gor-vfu/
https://www.umu.se/lararhogskolan/corona-studenter-som-gor-vfu/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/lararyrkets-dimensioner--ingangsamne-religion-vfu/
https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/
https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/utbildning/
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