
  

VAL- och ULV-studenter vid Umeå universitet - Hitta schema  

UK, Utbildningsvetenskaplig kärna (tidigare AUO, Allmänt utbildningsområde)   
  

För att veta vilka kurser just du ska läsa – se din studieplan i ditt antagningsbesked eller i logga in i Studieplansverktyget.  

”UK 60 hp”  
  

Utbildningsvetenskaplig kärna , UK 60 hp, för dig som före den 1/7 2015 har arbetat kortare tid än åtta år under den senaste 15-årsperioden  
  

”UK 30 hp”  
  

  Utbildningsvetenskaplig kärna, UK 30 hp för dig som för dig före den 1/7 2015 har arbetat längre tid än 
åtta år under den senaste 15-årsperioden  
  

  

Kortnamn  UK 1  UK 2  UK 3  UK 4  UK 5  UK 6  UK 7  

Kurskod  6PE176  6PE179  6PE180,   
6PE181  

6DI020, (ny kurskod)  
6DI021 (ny kurskod)  

6PE177,   
6PE178  

6DI018, (ny kurskod)  
6DI019 (ny kurskod)  

6PE248, (ny kurskod)  
6PE247 (ny kurskod)  

Kursnamn  
  
  

Utbildningens villkor 
och samhälleliga 
funktion – grundnivå  
(VAL, ULV), 7,5 hp  
  

Uppdrag, ledarskap 
och undervisning – 
grundnivå (VAL,  
ULV), 7,5 hp  

Undervisning och 
lärande – 
läroplansteori och 
didaktik – grundnivå 
(VAL, ULV),  
7,5 hp  
  
DO avancerad nivå  

Vetenskap och 
kunskap – grundnivå  
(VAL, ULV), 7,5 hp  
  
  
  
DO avancerad nivå  

Specialpedagogik, 
sociala relationer och 
kommunikation – 
grundnivå (VAL, ULV),  
7,5 hp  
  
DO avancerad nivå    

Bedömning – grundnivå  
(VAL, ULV), 7,5 hp  
  
  
  
  
DO avancerad nivå  

Examensarbete med ämnesdidaktisk  
inriktning (VAL, ULV), 15 hp  
(grundnivå)   
  
  
  
DO avancerad nivå  

Antal hp  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5  15  

Hitta   
schema 
och 
kursinfo  

TUV  
  
  

Ped  
  

Ped  
  

NMD  
  

TUV  NMD  
  

TUV  

Kursen ges   
  

Period 1,   
(terminens första 
halva)  
  
Ny kursstart   
både vt och ht  

Period 2,   
(terminens andra  
halva)  
  
Ny kursstart  både 
vt och ht  

Period 1,   
(terminens första 
halva)  
  
Ny kursstart  både 
vt och ht  

Period 2,   
(terminens andra   
halva)  
  
Ny kursstart   både 
vt och ht  

Period 1,   
(terminens första  
halva)  
  
Ny kursstart  både 
vt och ht  

Period 2,   
(terminens andra   
halva)  
  
Ny kursstart  både 
vt och ht  

Period 1 + 2,   
(dvs. under hela terminen)  
  
  
Ny kursstart  både 
vt och ht  

Takt, Tid,  
Form  

50 %, Dag. Distans 
med två fysiska 
träffar à 1-2 dgr  

50 %, Dag. Distans 
med två fysiska 
träffar à 1-2 dgr  

50 %, Dag. Distans 
med två fysiska träffar 
à 1-2 dgr  

50 %, Dag. Distans 
med två fysiska träffar 
à 1-2 dgr  

50 %, Dag. Distans  med 
två fysiska träffar  à 1-2 
dgr  

50 %, Dag. Distans  med 
två fysiska träffar  à 1-2 
dgr  

50 %, Dag. Distans med tre fysiska 
träffar à 1-2 dgr  

 Ämnesstudier? Se din studieplan i ditt antagningsbesked eller i Studieplansverktyget:  
https://www.umu.se/lararhogskolan/samarbeta-med-oss/vfu-praktik/studieplansverktyget/ 
 

TUV: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap  
Ped: Pedagogiska institutionen  
NMD: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik  

  
   
  

https://www.umu.se/lararhogskolan/samarbeta-med-oss/vfu-praktik/studieplansverktyget/
https://www.umu.se/student/tillampad-utbildningsvetenskap/programkurser/vidareutbildning-av-larare-val-och-utlandska-larares-vidareutbildning-ulv/
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https://www.umu.se/pedagogiska-institutionen/utbildning/
https://www.umu.se/pedagogiska-institutionen/utbildning/
https://www.umu.se/pedagogiska-institutionen/utbildning/
https://www.umu.se/student/naturvetenskapernas-och-matematikens-didaktik/
https://www.umu.se/student/naturvetenskapernas-och-matematikens-didaktik/
https://www.umu.se/student/tillampad-utbildningsvetenskap/programkurser/vidareutbildning-av-larare-val-och-utlandska-larares-vidareutbildning-ulv/
https://www.umu.se/student/tillampad-utbildningsvetenskap/programkurser/vidareutbildning-av-larare-val-och-utlandska-larares-vidareutbildning-ulv/
https://www.umu.se/student/naturvetenskapernas-och-matematikens-didaktik/
https://www.umu.se/student/naturvetenskapernas-och-matematikens-didaktik/
https://www.umu.se/student/tillampad-utbildningsvetenskap/programkurser/vidareutbildning-av-larare-val-och-utlandska-larares-vidareutbildning-ulv/
https://www.umu.se/student/tillampad-utbildningsvetenskap/programkurser/vidareutbildning-av-larare-val-och-utlandska-larares-vidareutbildning-ulv/
https://www.umu.se/lararhogskolan/samarbeta-med-oss/vfu-praktik/studieplansverktyget/

