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Ärende: Inriktningsbeslut Förlängning av försöksverksamhet med övningsskolor och 

övningsförskolor 

 

Föredragande: Anna Lindqvist 

 

Bakgrund: Umeå universitets Lärarhögskola har sedan hösten 2014, deltagit i den femåriga 

försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor vilket innebär att studenter inom 

förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammets inriktningar F-3 och 4-6 samt 

ämneslärarprogrammet är delaktiga i försöksverksamheten under sin verksamhetsförlagda 

utbildning. Mot bakgrund av omfattande kritik, beslutade lärarhögskolans styrelse (2017-06-08) 

om en reviderad projektorganisation för försöksverksamheten med övningsskolor och 

övningsförskolor. En ny projektplan togs fram av den Strategiska styrgruppen inför ett omtag av 

försöksverksamheten. Lärarhögskolans styrelse fattade beslut om projektplanen 2017-12-05. 

Våren 2018 har: 

 

 Beslut tagits om omdimensionering av försöksverksamheten med övningsskolor- och 

övningsförskolor (2018-04-05) 

 Försöksverksamhetens projektledare och utbildningssamordnare gjort studiebesök och 

besökt skolområdeschefer, rektorer och förskolechefer.  

 Ett möte med den Strategiska styrgruppen genomförts (2018-03-27) 

 

 

Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli.  

 

Förslag till beslut: Lärarhögskolans styrelse beslutar att förlänga försöksverksamheten med 

övningsskolor och övningsförskolor ytterligare ett år, t o m  år 2020. Medel finns intecknade inom 

nuvarande försöksverksamhet då budget visar på ett betydande överskott.  

 

 

Motivering till beslut: Omtaget 2017-2018 har varit tidskrävande med implementering av en ny 

organisation, framtagandet av en projektplan, anställning av en projektledare och 

omdimensionering av försöksverksamheten. En förlängning av Lärarhögskolans 

försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor (2020) skulle i högre grad möjliggöra 

målet med Lärarhögskolans försöksverksamhet, ”att höja kvalitén i lärarutbildningen och utveckla 

studenternas professionsanknytning” med hänvisning till projektplanens visioner och 

aktivitetsmål.  

 

 

Bilagor: 

1. Förslag omdimensionering för försöksverksamhet övningsskoleprojektet inför 2018-2019, 

bilaga p 23 B 

2. Beslut omdimensionering av försöksverksamheten  med övningsskolor och 

övningsförskolor, bilaga p 23 C 

3. Projektplan. Umeå universitets försöksverksamhet med övningsskolor/övningsförskolor 

2017-2019, vilaga p 23 D 
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Förslagsunderlag – sammanfattning 
 
För en fungerande organisation av övningsskoleprojektet föreslår vi att samtliga program 
och kommuner kvarstår, men att vi inom ramen för detta minskar dimensioneringen för 
förskola, F-3 och 4-6 där så erfordras. 
- Försöksverksamheten fortsätter för studenter inom förskollärarprogrammet och 
grundlärarprogrammet för årskurs F-3 och 4-6.  
- Ämneslärarprogrammet finns även fortsättningsvis med i samma omfattning som tidigare.  
- Grundlärarprogrammet fritidshem ingår inte i försöksverksamheten. I ansökan under 
rubriken grundlärare ryms endast F-3 och 4-6.  
 

Inledning 
 
Lärarhögskolans försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor gör ett omtag 

2017 – 2020 under förutsättning att erforderliga beslut fattas. En ny projektplan har tagits 
fram av styrgruppen för försöksverksamheten för övningsskolor övningsförskolor och fattas 
beslut om av Lärarhögskolans styrelse 171205. 
 
Antalet skolor och förskolor är idag för stort i relation till antalet kvarvarande studenter på 
lärar- och förskollärarprogrammen vid Lärarhögskolan. Den analys som styrgruppen 
efterfrågat1 över tidigare placeringar/VFU-perioder har genomförts. Analysen har skett via 
dataanalys av gjorda placeringar sedan 2015 i kurserna Att undervisa i, 6 hp, samt 
Läraryrkets dimensioner, 22,5 hp för grundlärarprogrammet årkurs F-3, 4-6 och 
ämneslärarprogrammet. I förskollärarprogrammet har kurserna Att undervisa i förskolan, 11 
hp, Läraryrkets dimensioner I, 10 hp samt Läraryrkets dimensioner 2, 7,5 hp beaktats. 
 
Samtal har förts med VFU-kunniga programföreträdare på universitetet för ämnes-
lärarprogrammet, grundlärarprogrammet årskurs F-3 och 4-6 samt förskollärarprogrammet. 
Förslaget har diskuterats inom Lärarhögskolans kansli och ledning. Kursen Att vara 
förskollärare, 1,5 hp, Att vara grundlärare, 1,5 hp samt Att vara ämneslärare, 1,5 hp har 
utelämnats i det statistiska underlaget då VFU-perioden endast är en vecka lång och ligger 
mycket tidigt i programmen. 
 
Förslagsunderlaget nedan tar sin utgångspunkt i ett förväntat antal kvarvarande studenter 
vid lärarprogrammen och förskollärarprogrammet och därmed hur många VFU-platser som 

                                                 
1 Punkt 10, Aktivitetsmål i Projektplan, Umeå universitets försöksverksamhet med övningsskolor/övningsförskolor 
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behövs. Förslagsunderlaget beaktar inte hur hög mottagarkapacitet ett område i övrigt har 
vad beträffar utbildade handledare, organisatoriska förutsättningar, ambition, antal 
förstelärare etc. Vidare beaktar inte förslagsunderlaget vilket utbyte mellan skolområde eller 
förskoleområde och Lärarhögskolan som redan finns eller som kan tänkas utvecklas. 
Förslaget beaktar inte heller hur kvaliteteten ska säkras utan ger endast förslag på 
dimensionering. 
 
Ett viktigt steg i processen är att kommunchefer/skolområdeschefer/rektorer/förskolechefer 
får arbeta vidare med sina områden och återrapportera till Lärarhögskolan. Uppgiften är att 
dimensionera antalet skolor och förskolor enligt process beskriven nedan, så att det 
överensstämmer med det behov av platser som föreligger. 
Kommunchefer/skolområdeschefer/rektorer/förskolechefer får alltså i uppgift att fatta 
beslut om vilka skolområden/skolor/förskolor som har mottagarkapacitet. Med 
mottagarkapacitet menas att området regelbundet kan ta emot ett flertal studenter vilka 
dels ska kunna interagera med varandra, dels interagera med VFU-handledare och andra 
parter enligt förslag på riktlinjer nedan. En hög koncentration av 
lärarstudenter/förskollärarstudenter ska nås.  
 
 

Process för omdimensionering: 
 
Steg 1: Dialog inom Lärarhögskolans kansli och med programföreträdare om det framtagna 
analysunderlaget. Är detta rimligt? Vad har vi missat?  
Steg 2: Ta fram ett förslagsunderlag på kommuner och program som bör fortsätta inom 
försöksverksamheten. 
Steg 3: Kommunicera förslaget med styrgruppen. Synpunkter samlas in och förslagsunderlag 
förbättras och färdigställs. 
Steg 4: Lärarhögskolan beslutar/ger en indikation på hur många studenter som ska omfattas 
av övningsskoleverksamheten. 
Steg 5: Lärarhögskolan håller informationsmöten med För och grundskole- och 
gymnasiechefer/ rektorer/förskolechefer. 
Steg 6: För och grundskole- och gymnasiechefer/ rektorer/förskolechefer meddelar hur de 
vill avgränsa och organisera sina områden. 
Steg 7: Lärarhögskolan reviderar och fattar beslut kring förslaget till omdimensionering. 
Steg 8: Styrgruppen delges beslutet och underlaget förs ut formellt till berörda parter.  
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Bakgrundsfaktorer för förslaget: 
 
- Antal kvarvarande studenter på programmen 
- Beslut om VFU i angränsande stadium (ämneslärare) 
- Ämneskombinationer (ämneslärare) 
- VFU-kursernas placeringar och överlapp 
- Om antagning till program sker både höst och vår 
- Kursplanemål 
- Överkapacitet pga. rörlighet/förändringar inom områden 
- Arbetslagens utseende 
- Skillnader mellan olika skolformer (F-3/4-6) 
- VFU-handledarens profil (”ämneslärare/klasslärare”) 
 
 

Förslag riktlinjer för att vara övningsskola/övningsförskola: 
 
-Regelbundet ta emot studenter 
-Ta emot flera studenter samtidigt 
-Skapa förutsättningar för mötesforum på olika nivåer och olika parter (student/VFU-
handledare/VFU-kurslärare/föreläsare/projektledare/rektorer/chefer etc.) 
-Återplacera studenter i samma skolområde/förskoleområde, inte nödvändigtvis återplacera 
hos samma VFU-handledare 
-Hela skolan/större delen av skolan/förskolan är positiva och engagerade 
-Skolor/förskolor ligger om möjligt geografiskt nära så att studenter kan träffas 
skolor/förskolor emellan 
-Skapa förutsättningar för att gå handledarutbildning 
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Förslagsunderlag 
 
Nedan presenteras programmen och hur man kan resonera sig fram till en lagom mängd 
skolor och förskolor, avdelningar, arbetslag och VFU-handledare. 
 

Ämneslärarprogrammet 
 

Mot bakgrund av inkomna synpunkter på förslaget om omdimensionering, UKÄ:s 
återkoppling, tidigare beslut om försöksverksamheten utifrån ansökan från LH/Umeå 
universitet, samtal med representanter från berörda kommuner, Lärarhögskolans ansvar för 
försöksverksamheten (dåtid-nutid-framtid), förtroende/samarbete mellan 
Lärarhögskolan/regionerna och aspekterna koncentration, kvalité och samverkan, kommer 
försöksverksamheten även fortsättningsvis att gälla för studenter inom 
ämneslärarprogrammet i berörda kommuner trots problem med avhopp, 
ämneskombinationer och (i vissa fall) koncentration av studenter, placering i åk 7-9 
 
Som UKÄ konstaterar har vi ”Ett geografiskt svårt område med stora utmaningar för 
konceptet övningsskolor – både för skolhuvudmän, studenter och lärosätet”. Vi arbetar 
gärna vidare med de utmaningarna även inom ämneslärarprogrammet.  
 
 

Förskollärarprogrammet 
 
För förskollärarstudenter är det mer intressant att tala om hur många avdelningar som 
behövs än hur många förskolor som behövs. Det har funnits 81 förskolor inom 
övningsverksamhetens avtalsområden. Antalet avdelningar har varit hundratals. Många 
förskolor har vare sig fått eller kunnat ta emot studenter.  
 
Underlaget föreslår att de avtalsområden som finns idag fortsätter vilket betyder att 
Umeå/Professorn, Skellefteå, Örnsköldsvik, Vännäs samt Lycksele fortsätter men gör 
omorganisationer där det erfordras så att ett färre antal förskolor fortsätter inom 
övningsskoleverksamheten. Förslaget nedan bygger på principerna att höst- och vårantagna 
studenter hanteras separat samt att överkapacitet ska råda. Förslaget baseras också på ett 
uppskattat antal studenter som bor på en viss ort under studietiden samt att inte studenter i 
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första hand åläggs att genomföra VFU på annan ort än där de bor. Målsättningen är dock att 
uppfylla de siffror som är framtagna. 
 
Vid Umeå universitet är det ca 30 studenter av 60 som ska gå till övningsförskola om hälften 
ska placeras vid övningsförskola. Nätt räknat behövs 30 avdelningar eftersom endast en 
student bör placeras samtidigt per avdelning. Förskolorna har olika många avdelningar 
beroende på storlek och det är då svårt att ange hur många förskolor som behövs. Flera 
förskolor kan samarbeta inom ett område om de ligger geografiskt nära varandra. 
Förskolecheferna samarbetar kring studenterna och sin personal. Detta betyder att en liten 
förskola med endast exempelvis två avdelningar kan vara övningsförskola om den 
geografiskt ligger så till att den kan höra ihop med en annan förskola. Studenterna, VFU-
handledarna med flera parter ska kunna möta varandra kontinuerligt i olika mötesforum.  
 
 
Hantera Förskollärarprogrammets höstantagna studenter från vårantagna separat. 
Programmet har antagning både höst och vår. VFU-kurserna ligger placerade enligt figur 1. 
  
 

Antagningstermin 
och VFU-kurs 
 

T2 T5 T7 

Ht-antagna 
 
 

Att undervisa i förskolan, 10 hp 
 
 
Kursen ges vårterminer 

Läraryrkets dimensioner 
för förskolan 1, 11 hp 
 
Kursen ges höstterminer 

Läraryrkets dimensioner för 
förskolan 2, 7,5 hp 
 
Kursen ges höstterminer 

    

Vt-antagna 
 
 

Att undervisa i förskolan, 10 hp 
 
 
Kursen ges höstterminer 

Läraryrkets dimensioner 
för förskolan 1, 11 hp 
 
Kursen ges vårterminer 

Läraryrkets dimensioner för 
förskolan 2, 7,5 hp 
 
Kursen ges vårterminer 

Figur 1. Placeringar av VFU-kurserna i förskollärarprogrammet 

 
Det kan vara belastande för ett område att ta emot studenter varje termin, d.v.s. både 
höstterminsantagna och vårterminsantagna studenter. Därför föreslås en modell där vissa 
övningsförskolor är ansvariga för höstterminsantagna och vissa förskolor är ansvariga för 
vårterminsantagna studenter. 
 
Överkapacitet behövs inom ett område. En långsiktig planering av placeringar är viktig så 
att det blir så bra för studenten som möjligt och för att det ska passa verksamheten. 
Förändringar kan ske inom ett område och en förskola kan plötsligt ha större 
personalomsättning under en period än tidigare. Då kan en annan förskola i området ta 
större ansvar. Ett sätt att få ett uthålligt och jämt åtagande kan vara att det inom varje 
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förskoleområde finns en överkapacitet som är faktor 1,52 i förhållande till antal studenter. 
Om ett område ska ansvara för 4 studenter behövs 6 avdelningar. Om ett område ska 
ansvara för 10 studenter behövs 15 avdelningar etc. Detta kan kallas ett cykliskt åtagande 
inom ett område med förskolor/avdelningar då man inom området på förhand kan ha 
planerat vilka avdelningar som ska ta emot och vilka som ska ”vila”. En viss avdelning tar då 
exempelvis emot student på en viss VFU-kurs två av tre terminer. Processen med att 
utvecklas som övningsförskola fortsätter även om en VFU-handledare inte har student en 
termin eller ett år, t ex när det gäller att fortsätta att utbilda handledare och lära i 
seminarieform. 
 
Nedan presenteras förslaget utifrån principerna Antagning ht eller vt samt Överkapacitet. 
 

Ansvariga för höstterminsantagna förskollärarstudenter 
Antal studenter totalt som ska VFU-placeras är ca 60 studenter3. Av dessa ska hälften 
placeras vid övningsförskola, d.v.s. ca 35 studenter. Då behövs en kapacitet av ca 35 
studenter x 1,5 = ca 50 avdelningar. 
 

Kommun/Part Antal studenter Antal avdelningar 
som behövs 

Antal förskolor 

Skellefteå 4 6 ? 

Örnsköldsvik 4 6 ? 

Umeå nord och öst 14 21  ? 

Professorn 4 6  

Lycksele 4 6 ? 

Vännäs 4 6 ? 

Totalt 34 51 ? 

 
För att förtydliga kan Skellefteå och Umeå utgöra exempel. För Skellefteås del innebär 4 
studenter 6 avdelningar som turas om att ta emot höstterminsantagna studenter. För Umeå 
kommuns del innebär förslaget att 21 avdelningar ska vara beredda på mottagande varje 
omgång de höstterminsantagna studenterna ska genomföra VFU. Vidare behöver en dialog 
föras med varje övningsförskoleområde/ övningsförskola. 
 

                                                 
2 Här kan en diskussion föras om faktorn ska vara högre t ex 2, d.v.s. att man ska ha en mottagarkapacitet på det dubbla 

antalet avdelningar i förhållande till antalet studenter man ska ansvara för. Detta kan då innebära att en avdelning tar emot 
student i en viss VFU-kurs endast vart annat år i stället för två år av tre som skulle vara fallet med en faktor 1,5. 
 
3 Antalet studenter är beräknat på en uppskattad mängd kvarvarande studenter termin två i utbildningen. 
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Ansvariga för vårterminsantagna förskollärarstudenter 
Antal studenter totalt som ska VFU-placeras är ca 34 studenter. Av dessa ska hälften 
placeras vid övningsförskola, d.v.s. ca 17 studenter. Då behövs en kapacitet av 17 x 1,5 = ca 
26 avdelningar. 
 
 

Kommun/Part Antal 
studenter 

Antal avdelningar 
som behövs 

Antal förskolor 

Skellefteå 2 3 ? 

Örnsköldsvik 2 3 ? 

Umeå syd 9 13 avdelningar ? 

Lycksele 2 3 ? 

Vännäs 2 3 ? 

Totalt 17 26 ? 

 
För Umeås del innebär detta ca 3 till 4 förskolor. Här får nu en dialog föras om hur den bästa 
organisationen ska vara för dessa vårantagna studenter. 
 

Höst- och vårantagna totalt 
Totalt i Umeå kommun behövs alltså 40 avdelningar för höst- och vårantagna studenter. Hur 
många förskolor detta representerar är svårt att säga. För övriga kommer det behövas 9 
avdelningar. 
 

 

Grundlärarprogrammet årkurs F-3 och 4-6 
 
För Grundlärarprogrammet är det mer intressant att tala om hur många handledare det 
behövs för att ta emot studenter än hur många skolor som behövs. Det har funnits 18 F-3-
skolor och 19 4-6-skolor i projektet varav ett antal skolor överlappar, d.v.s. de är både F-3- 
och 4-6-skolor. Antalet möjliga handledare har varit hundratals. Många F-3 och 4-6-skolor 
har vare sig fått eller kunnat ta emot studenter.  
 
Underlaget föreslår att de avtalsområden som finns idag fortsätter att vara det vilket 
betyder att Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik4 fortsätter men gör omorganisationer så att ett 
färre antal skolor fortsätter inom övningsskoleverksamheten. Förslaget nedan bygger dels på 

                                                 
4 I Vännäs kommun och Lycksele kommun ingår inte sedan tidigare F-3- och 4-6-skolor i försöksverksamheten. 
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att man kan beakta F-3-skolor separerat från 4-6-skolor om detta är det bästa 
organisatoriskt, dels på att överkapacitet ska råda i antal handledare och möjliga arbetslag. 
Förslaget baseras också på ett uppskattat antal studenter som bor på en viss ort under 
studietiden samt att inte studenter i första hand åläggs att genomföra VFU på annan ort än 
där de bor. Målsättningen är dock att uppfylla de siffror som är framtagna. 
 
Hantera F-3 och 4-6-studenterna separat. Programmen har endast antagning höstterminer. 
VFU-kurserna ligger placerade enligt figur 2. 
  

Antagnings-
termin 

T4 T7 Anmärkning 

F-3-
programmet 
 
 

Att undervisa i F-3, 6 hp 
 
 
Kursen ges vårterminer 

Läraryrkets dimensioner för 
förskolan F-3, 22,5 hp 
 
Kursen ges höstterminer 

Antal VFU-handledare är intressant 
samt att VFU får göras i förskoleklass 
och i årskurs 1. 
 

    

4-6-
programmet 
 
 

Att undervisa i 4-6, 6 hp 
 
 
Kursen ges vårterminer 

Läraryrkets dimensioner för 
förskolan 4-6, 22,5 hp 
 
Kursen ges höstterminer 

Antal arbetslag är intressant samt att 
inte mer än två placeras i samma 
arbetslag för att möjlighet ska finnas att 
öva ämnesundervisning 

Figur 2. Placeringar av VFU-kurserna i grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 

 

Grundlärarprogrammet F-3 
 
Vid Umeå universitet är det ca 30 studenter av 60 som ska gå till övningsskola om hälften ska 
placeras vid övningsskola. Nätt räknat behövs 30 VFU-handledare. Eftersom skolorna har 
olika många arbetslag beroende på storlek är det svårt att ange hur många skolor som 
behövs. Flera skolor kan samarbeta inom ett område om de ligger geografiskt nära varandra. 
Rektorer samarbetar kring studenterna och sin personal. Detta betyder att en liten skola 
med endast exempelvis två arbetslag kan vara övningsskola om den geografiskt ligger så till 
att den kan höra ihop med en annan skola. Studenterna, VFU-handledarna med flera parter 
ska kunna möta varandra kontinuerligt i olika mötesforum. 
 
VFU-handledarna ska kunna ta emot studenter men även arbetslaget blir involverat. 
Klassläraren i F-3 har i högre utsträckning än 4-6-läraren en större del av 
undervisningsämnen i ”sin” klass. Läraren ingår i ett arbetslag som kan se ut på många olika 
sätt. Ett arbetslag kan bestå av tre ettor med lärare och fritidspersonal. Ett annat arbetslag 
kan bestå av fyra ettor men inte fritids. Där kan fritids vara ett eget arbetslag. För studenter 
med inriktning mot F-3 är det viktigt att de får göra VFU 3 i årskurs 1 (i undantagsfall i 
årskurs 2) för att följa läs- och skrivinlärningen. Angående VFU 3 placeringarna, för att inte 
det ska bli för många skolor involverade så kan studenterna parplaceras. 
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Grundlärarprogrammet 4-6 
Antal studenter totalt som ska VFU-placeras är ca 34 studenter. Av dessa ska hälften 
placeras vid övningsförskola, d.v.s. 17 studenter. Nätt räknat behövs alltså 17 VFU-
handledare. Eftersom skolorna där 4-6 finns har olika många arbetslag beroende på storlek 
är det svårt att ange hur många skolor som behövs. Flera skolor kan samarbeta inom ett 
område om de ligger geografiskt nära varandra. Rektorer samarbetar kring studenterna och 
sin personal. Detta betyder att en liten skola med endast exempelvis två arbetslag kan vara 
övningsskola om den geografiskt ligger så till att den kan höra ihop med en annan skola. 
Studenterna, VFU-handledarna med flera parter ska kunna möta varandra kontinuerligt i 
olika mötesforum. 
 
För årskurs 4-6 är det viktigt att beakta att ett arbetslag sannolikt endast kan ta emot två 
studenter. Om inte en skola ligger så nära en annan skola att studenterna kan mötas 
dagligen så behövs en större skola. Mer än två studenter ska dagligen kunna ses, planera 
tillsammans, se varandras lektioner, ge feedback osv. Att därutöver kunna träffa studenter   
t ex två gånger per VFU på annan skola i området är värdefullt för att kunna ha 
gemensamma föreläsningar, seminarier mm med VFU-handledare.  
 
Eftersom lärare i årskurs 4-6 idag oftare än F-3-lärare ansvarar för vissa ämnen i skolan så 
kan exempelvis en lärare i arbetslaget ansvara för all NO-undervisning i samtliga femmor på 
skolan, en annan lärare för engelska och svenska. Arbetslagen kan se ut på flera olika sätt.  
En liten skola kanske bara består av ett eller två arbetslag. För att VFU-studenterna ska få 
öva att undervisa i ämnena så måste det finnas klasser att tillgå. Därför måste antalet VFU-
handledare i relation till antal arbetslag vara ledande vid organisation av VFU i årskurs 4-6. I 
VFU 3 ska handledare finnas tillhands i antingen NO eller SO beroende på vilket 
ämnesområde studenten fördjupat sig i. 
 
 
Överkapacitet behövs inom ett område för F-3 och för 4-6. En långsiktig planering av 
placeringar är viktig så att det blir så bra för studenten som möjligt och för att det ska passa 
verksamheten. Förändringar kan ske inom ett område och en skola kan plötsligt ha större 
personalomsättning under en period än tidigare. Då kan en annan skola i området ta större 
ansvar.  
 
Ett sätt att få ett uthålligt och jämt åtagande kan vara att det inom varje skolområde finns en 
överkapacitet som är faktor 1,5 i förhållande till antal studenter. Om ett område ska ansvara 
för 4 studenter behövs 6 potentiella VFU-handledare etc. Detta kan kallas ett cykliskt 
åtagande inom ett område med skolor/arbetslag/VFU-handledare då man på förhand kan ha 
planerat vilka VFU-handledare som ska ta emot och vilka som ska ”vila”. Processen med att 
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utvecklas som övningsskola fortsätter även om en VFU-handledare inte har student en 
termin eller ett år, t ex när det gäller att fortsätta att gå handledarutbildning och lära i 
seminarieform. 
 
Nedan presenteras förlaget utifrån principerna Separera F-3 och 4-6-programmen samt 
Överkapacitet. 

 

Ansvariga för F-3-studenter 
Antal studenter totalt som ska VFU-placeras är ca 54 studenter5. Av dessa ska hälften 
placeras vid övningsförskola, d.v.s. 27 studenter. Då behövs en kapacitet av 27 x 1,5 = 45 
VFU-handledare. 
 

Kommun/Part Antal studenter Antal VFU-
handledare som 
behövs 

Antal skolor 

Skellefteå 4 6 ? 

Örnsköldsvik 4 6 ? 

Umeå  22 18 ? 

Totalt 30 45 ? 

 
 
För att förtydliga kan Skellefteå och Umeå utgöra exempel. För Skellefteås del innebär fyra 
studenter sex VFU-handledare som turas om att ta emot studenter. För Umeå kommuns del 
innebär det att för studenter med inriktning mot F-3 som bör göra VFU 3 i årskurs 1 (i 
undantagsfall i årskurs 2) kan parplaceras för att inte så många skolor ska behöva ingå i 
projektet. Då behövs inte lika många handledare heller, utan det räcker med ca 18 st. enligt 
beräkning att ca hälften av dessa studenter parplaceras. Önskvärt är om det innefattar 
skolor som även har 4-6. 
 
 

                                                 
5 Antalet studenter är beräknat på en uppskattad mängd kvarvarande studenter termin fyra i utbildningen. 
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Ansvariga för 4-6-studenter 
Antal studenter totalt som ska VFU-placeras är ca 34 studenter6. Av dessa ska hälften 
placeras vid övningsförskola, d.v.s. 17 studenter. Då behövs en kapacitet av 17 x 1,5 = 26 
VFU-handledare. 
 

Kommun/Part Antal 
studenter 

Antal VFU-
handledare som 
behövs 

Antal 
arbetslag 
som behövs 

Antal skolor 

Skellefteå 4 6 Ca 2-3 ? 

Örnsköldsvik 4 6 Ca 2-3 ? 

Umeå  9 14 Ca 3-6 ? 

Totalt 17 26 Ca 6 - 12 ? 

 
För att förtydliga kan Skellefteå och Umeå utgöra exempel. För Skellefteås del innebär fyra 
studenter sex VFU-handledare som turas om att ta emot studenter. För Umeå kommuns del 
innebär förslaget att 14 VFU-handledare ska vara beredda på mottagande varje termin som 
studenterna ska genomföra VFU. En uppskattning är att detta i praktiken innebär ca 2 – 4 
skolor. Det innebär vidare ca 1 till 2 skolor per område (Nord, Öst). Här får nu en dialog föras 
om hur den bästa organisationen ska vara. Önskvärt är om det innefattar skolor som även 
har F-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Antalet studenter är beräknat på en uppskattad mängd kvarvarande studenter termin fyra i utbildningen. 
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Ärende: Omdimensionering av försöksverksamheten med 
övningsskolor- och övningsförskolor 

Föredragande: Anna Lindqvist 

Bakgrund  

Lärarhögskolans försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor gör ett omtag 2017 – 

2020 under förutsättning att erforderliga beslut fattas. En ny projektplan har tagits fram av 

styrgruppen för försöksverksamheten för övningsskolor övningsförskolor som beslutades av 

Lärarhögskolans styrelse 2017 12 05. 

Antalet skolor och förskolor är idag för stort i relation till antalet kvarvarande studenter på lärar- 

och förskollärarprogrammen vid Lärarhögskolan.  

 

På uppdrag av styrgruppen för övningsskoleverksamheten1 och enligt projektplanen2 föreslås att 

en omdimensionering av försöksverksamheten sker. Styrgruppen för övningsskoleprojektet har 

efterfrågat en översyn och analys av dessa två punkter:  

 -Att en analys av tidigare placering/VFU-period och förtätning av studenter genomförs, 

presenteras, och utgör ett underlag inför fortsättningen och begränsningen av antalet 

övningsskolor och övningsförskolor. 

-Att översyn av avtal och ekonomiska förutsättningar genomförs. 

 

Beredning  

En utredning har genomförts under ht 2017 av Lärarhögskolans kansli och ett förslag på 

omdimensionering har tagits fram. Analysen har skett via dataanalys av gjorda placeringar sedan 

2015 i kurserna Att undervisa i, 6 hp, samt Läraryrkets dimensioner, 22,5 hp för 

grundlärarprogrammet årkurs F-3 och 4-6 och ämneslärarprogrammet. I förskollärarprogrammet 

har kurserna Att undervisa i förskolan, 11 hp, Läraryrkets dimensioner I, 10 hp samt Läraryrkets 

dimensioner 2, 7,5 hp beaktats. Samtal har förts med VFU-kunniga programföreträdare på 

universitetet för ämneslärarprogrammet, grundlärarprogrammet årskurs F-3 och 4-6 samt 

förskollärarprogrammet. Förslaget har diskuterats inom Lärarhögskolans kansli och ledning.  

Förslaget skickades ut via styrgruppen 171205 till berörda parter. De synpunkter som kommit in 

har sammanställts och beaktats. Sedan har ytterligare remissomgångar genomförts och 

synpunkter lämnats från skolhuvudmännen. Ett nytt förslag på omdimensionering har tagits fram 

och avtal med skolhuvudmän kommer att antingen revideras eller sägas upp. Uppsägningstiden är 

sex månader. 

   

Antalet program kommer att kvarstå, inte minskas enligt det ursprungliga förslaget, vilket 

meddelades den strategiska styrgruppen 2018 02 22. 

 

 

                                                             
1 Punkt 10, Aktivitetsmål i Projektplan, Umeå universitets försöksverksamhet med 
övningsskolor/övningsförskolor 
2 Projektplan Umeå universitets försöksverksamhet med övningsskolor/övningsförskolor 2017-2019  
http://www.lh.umu.se/student/vfu/ovningsskolor/ 
 

Bilaga p 23 C

http://www.lh.umu.se/student/vfu/ovningsskolor/


 

Beslut 

Beslutsmöte (BM) 

Lärarhögskolan 

FS 1.6.2-607-17 

 

2018-04-05 

                      Sid 1 (2) 

   

   
 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

 

 

Beslut 

-Försöksverksamheten fortsätter för studenter inom förskollärarprogrammet och 
grundlärarprogrammet för årskurs F-3 och 4-6 2018-2020 (under förutsättning att 
erforderliga beslut fattas), men ett färre antal förskolor och skolor är involverade.  

-Ämneslärarprogrammet fortsätter inom övningsskoleprojektet 2018-2020 (under förutsättning 

att erforderliga beslut fattas) i samtliga kommuner, d v s Umeå, Skellefteå, Lycksele, Vännäs och 

Örnsköldsvik. 

-Att avtal vid behov sägs upp eller revideras efter att skol- och skolenheterna själva lämnat förslag 

på omorganisation så att relevanta enheter inskrivs i avtalen för 2018-2020 (under förutsättning 

att erforderliga beslut fattas). 

Alla avtal återfinns under beslut 20150324 (1.6.1 – 348 – 15) 

 

Bilagor 

-Förslag omdimensionering Försöksverksamhet Övningsskoleprojektet inför 2018-2019, bilaga p 

22 B 

 
 
 

 

Expedieras (180405):  
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Åsa Perez, Umeå kommun 

Ylva Rune, Umeå kommun 

Helena Åhman, Skellefteå kommun 

Jan Midlert, Skellefteå kommun 

Mikael Breilin, Örnsköldsvik kommun 

Samuel Lundström, Lycksele kommun 

Eva Lundström, Lycksele kommun 

Maria Bränström, Vännäs kommun 

Tobias Thomson, Region Västerbotten 

Petter Lundberg, Region Västerbotten 

Helena Rosqvist, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap 

Gudrun Svedberg, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap 

Eva Leffler, Pedagogiska institutionen 

Anna Lindqvist, bitr. föreståndare Lärarhögskolan 

Maria Löfgren, föreståndare Lärarhögskolan 
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Bakgrund 

Umeå universitets Lärarhögskola har sedan hösten 2014, deltagit i den femåriga 

försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor vilket innebär att studenter inom 

förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammets inriktningar F-3 och 4-6 samt 

ämneslärarprogrammet är delaktiga i försöksverksamheten under sin verksamhetsförlagda 

utbildning. I samband med processutvärderingar (ht 15, vt/ht 16) och UKÄ:s platsbesök 2017-01-26, 

har omfattande kritik framkommit mot Umeå universitets försöksverksamhet med 

övningsskolor/övningsförskolor. I direkt anslutning till UKÄ:s besök vidtog Lärarhögskolans rektor 

omedelbara åtgärder för att förbättra försöksverksamheten. Gerd Pettersson, Pedagogiska 

institutionen, anlitades med uppdraget att föreslå organisation för försöksverksamheten och visa på 

förbättringsområden. I rapporten (Pettersson, 2017) som utgår från olika dokument och intervjuer är 

syftet att ge en ”samlad bild” av hur försöksverksamheten vid Umeå universitet/Lärarhögskolan 

fungerar. Förslag på organisation, förbättringar och prioriteringar lyfts fram. Avsaknaden av en 

projektorganisation har påverkat utvecklingen av försöksverksamheten, möjligheten till delaktighet 

och samverkan. Detta har i sin tur genererat i misstro och okunskap om vad försöksverksamheten 

innebär. Pettersson menar att befintliga kompetenser vid Lärarhögskolans kansli och 

skolhuvudmännens samordnare måste tas tillvara på ett bättre sätt. En ytterligare aspekt handlar om 

kommunikation och transparens. I rapporten kritiseras också tidigare beslutsprocess. Hemsidan bör 

vidare utvecklas, bli tydligare och mer kommunikativ. Utifrån genomförda processutvärderingar och 

Gerd Petterssons utredning föreslås ett antal förbättringsområden (se s. 7). 

Den här projektplanen ska ligga till grund för återstående tid av försöksverksamheten med 

övningsskolor och övningsförskolor. Inledningsvis sammanfattas Umeå universitets/Lärarhögskolans 

ansökan om att delta i försöksverksamheten, därefter de övergripande målen i förordningen (2014: 

2) ”om försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och 

förskollärarutbildningar”, avgränsat till ”Villkor för deltagande”. Såväl ansökan som de övergripande 

målen ska vara fortsatt ledande i syfte att förbättra försöksverksamheten. 

 

Ansökan 

I Umeå universitets ansökan om försöksverksamhet med övningsskolor 2014-2019 (dnr. 1. 2. 3-

00143-2014) framkommer att valet av deltagande övningsskolor ska ske i dialog med regionens 

skolhuvudmän utifrån ”redan genomförda kartläggningar” och att särskilda avsiktsförklaringar ska 

tecknas mellan berörda parter. Målet med Lärarhögskolans försöksverksamhet är ”att höja kvalitén i 

lärarutbildningen och utveckla studenternas  professionsanknytning”. Syftet beskrivs enligt följande: 

 utveckling av lärarutbildning, framförallt den verksamhetsförlagda delen av utbildningen men också 

genom att adjungerade lärare från skolan undervisar i andra delar av lärarprogrammen, 

 kompetensutveckling i övningsskolor i form av utbildade handledare, kurser och seminarier osv, 

 utveckling av gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt som i förlängningen kan sprida sig till 

andra skolor i regionen. (s.1) 

I anslutning till mål med verksamheten står att Lärarhögskolan kommer att prioritera satsningar på 

praktiknära forskning i samverkan med skolan. Dessa utvecklings- och forskningsprojekt kan i vissa 

fall anknytas till övningsskolorna. Organisationen med skolhuvudmännen beskrivs som väl 

fungerande exempelvis gällande placering av studenter och att det finns ett stort antal lärare med 
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god handledarkompetens. En genomförd kartläggning anger riktlinjer för framtida 

vidareutbildningsinsatser som rör handledarutbildning (7, 5 hp). I ansökan står att de studenter som 

ska ingå i projektet kommer att genomföra samtliga VFU-perioder på övningsskolor men på olika 

skolor ”/…/ så att studenterna ges möjlighet erfara skolor med olika geografiska och sociala 

förutsättningar.” (s. 2). Utifrån ansökan ska den fullt utbyggda försöksverksamheten med 

övningsskolor omfatta ca 930 studenter av totalt 1 860.  

I ansökan framkommer att försöksverksamheten ska starta i Umeå kommun, Skellefteå kommun och 

Örnsköldsviks kommun för att därefter omfatta några av regionens glesbygdsskolor (s. 3). Detta 

motiveras främst utifrån en högre andel utbildade handledare i de större kommunerna. 

Förhoppningen är dock att den nätbaserade handledarutbildningen ska bidra till fler utbildade 

handledare i regionen som helhet. Hög handledartäthet och god handledarkompetens kommer att 

ha betydelse för urvalet av övningsskolor. Hög ambitionsnivå är ett annat kriterium där 

ambitionsnivån ska framgå i avsiktsförklaringar med skolor. Handledarutbildningen ska erbjudas på 

distans med några fysiska träffar. 

I presentationen av hur Umeå universitet avser att använda särskilt yrkesskickliga lärare och 

förskollärare i den  verksamhetsförlagda utbildningen och i högskolans lärar- eller 

förskollärarutbildning i övrigt, beskrivs att försöksverksamheten ”i första hand kommer att knytas till 

skolor med förstelärare”. Förstelärare föreslås bland annat vara delaktiga i handledarutbildningen. 

Det är också önskvärt att utöka adjungerade lärares deltagande i universitetets lärarutbildningar. När 

ansökan skrevs skulle en modell med delade uppdrag mellan skola och universitet prövas. I skrivelsen 

står vidare ”Institutioner med uppdrag inom den verksamhetsförlagda utbildningen kommer att få 

ett utökat kursansvar att följa och bidra till varje students utveckling under den verksamhetsförlagda 

utbildningen” (s. 5). Stöd för bedömning och bedömningsunderlag för den verksamhetsförlagda 

utbildningen skulle utvecklas samt en fortbildningsmodul för universitetslärare i trepartssamtal. 

Ansökan avslutas med att tydliggöra hur högskolan avser att försäkra sig om 

övningsskolornas/övningsförskolornas kvalitet utifrån skolornas avsiktsförklaring som rör ledning, 

organisation, undervisning och kvalitets- och utvecklingsarbete men också hur studenterna ska ges 

möjlighet att fullgöra verksamhetsförlagd utbildning vid övningsskolor/övningsförskolor med olika 

förutsättningar.  

 

Övergripande mål i förordningen 

Försöksverksamheten utgår från förordningen (2014: 2). Under rubriken Villkor för deltagande står: 

5§ Inom ramen för försöksverksamheten ska studenter vid en eller flera av de utbildningar som avses 

i 1§ fullgöra huvuddelen av sin verksamhetsförlagda utbildning vid särskilda övningsskolor eller 

övningsförskolor. 

6§ Övningsskolor ska vara grundskolor eller gymnasieskolor där det finns lärare som är handledare, 

och övningsförskolor ska vara förskolor där det finns förskollärare som är handledare. En handledare 

ska ha minst 7, 5 högskolepoäng inom området handledarskap eller motsvarande.  

Högskolan ska sträva efter att det vid varje övningsskola eller övningsförskola finns så många lärare 

eller förskollärare som är handledare att var och en av dem handleder endast ett fåtal lärar- eller 

förskollärarstudenter. Om det inte finns tillräckligt många utbildade handledare, ska högskolan bidra 

med handledarutbildning. 
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Högskolan ska sträva efter att särskilt yrkesskickliga lärare och förskollärare används i den 

verksamhetsförlagda utbildningen och i högskolans lärar- eller förskollärarutbildning i övrigt. 

7§ Högskolan ska använda ett begränsat antal övningsskolor eller övningsförskolor så att en hög 

koncentration av studenter uppkommer vid varje skola. 

Högskolan ska successivt bygga ut sin försöksverksamhet med övningsskolor eller övningsförskolor så 

att verksamheten, när den avslutas, omfattar minst hälften av högskolans studenter vid de 

utbildningar som omfattas av högskolans deltagande i försöksverksamheten. 

Vid högskolan ska det finnas lärare som har till uppgift att följa och bidra till studenternas utveckling 

under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Sådana lärare ska ge handledarna stöd för 

bedömning av studenterna under den verksamhetsförlagda utbildningen. 

8§ Högskolan ska genom avtal med huvudmännen för övningsskolorna och övningsförskolorna 

reglera sina och huvudmännens åtaganden med anledning av den verksamhetsförlagda utbildningen 

inom ramen för deltagandet i försöksverksamheten. 

Högskolan ska särskilt försäkra sig om att 

1. övningsskolornas och övningsförskolornas ledning, organisation, undervisning och kvalitets- 
och utvecklingsarbete håller god kvalitet. 

2. studenterna ges möjlighet att fullgöra verksamhetsförlagd utbildning vid övningsskolor eller 
övningsförskolor med olika förutsättningar, och 

3. lärarna eller förskollärarna har nödvändig lärar- eller förskollärarutbildning och 
handledarutbildning. 
 

9§ En högskola som deltar i försöksverksamheten är skyldig att medverka i uppföljning och 

utvärdering av försöksverksamheten. 

 

Processutvärdering av försöksverksamheten 

Försöksverksamheten vid Umeå universitet har sedan starten följts av processutvärderarna Eva 

Leffler (pedagogiska institutionen) och Gudrun Svedberg (institutionen för tillämpad 

utbildningsvetenskap) som i olika delrapporter har påvisat och framfört brister i 

försöksverksamheten (ht 15, vt/ht 16). Avsikten med deras medverkan är ”/…/ att systematiskt följa, 

granska och dokumentera utvecklingsarbetet, återföra kunskap och bidra till kontinuerlig förbättring 

och ökad kvalitet” (Svedberg & Leffler, 2017: 3). Processutvärderarnas insikt i försöksverksamheten 

är mycket värdefull. Mot bakgrund av detta har den senaste rapporten ”Processutvärdering av 

Försöksverksamheten med övningsskolor vid Lärarhögskolan Umeå universitet” (Leffler & Svedberg,  

2017) stor betydelse för förändringsarbetet och målbeskrivningarna i den här projektplanen. I 

rapporten betonas att det fortsatta arbetet ska bedrivas både på lärarutbildningen, i verksamheten 

och skolhuvudmän/förvaltning. Fortsatta uppföljningar och utvärderingar ska diskuteras och följas 

upp i den strategiska styrgruppen. 

 

Direktiv 

I juni (2017-06-08) beslutade lärarhögskolans styrelse om en reviderad projektorganisation för 

försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor. Organisationen består av två 
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ansvarsområden, den strategiska nivån och den operativa nivån. På uppdrag av Lärarhögskolans 

styrelse ska den strategiska styrgruppen lämna förslag på mål- och projektdokument för 

verksamheten och kontinuerligt arbeta med förbättringsförslag. Vad gäller den strategiska nivån 

handlar innehållet i gruppens arbete bland annat om att bereda måldokument, ”avtal och 

ekonomiska överenskommelser”. Den strategiska nivån ska även ge ”försöksverksamheten och VFU: 

n dess förutsättningar, oavsett skolhuvudman”. Angående den samverkande projektorganisationen 

kan uppdrag delegeras från den strategiska nivån till den operativa nivån som består av 

projektledare, utbildningsledare, medlemmar med erfarenhet av VFU-frågor och nyckelpersoner från 

förskola/skola. Projektledaren för försöksverksamheten är tänkt att fungera som den 

sammanhållande länken mellan den strategiska och operativa nivån. Den strategiska styrgruppen 

ansvarar för att arbetet med mål- och projektdokumentet samt förbättringsförslag för 

försöksverksamheten sker kontinuerligt.  

Möten för informations- och erfarenhetsutbyte ska ske en gång per år för hela den samverkande 

projektorganisationen (universitet/LH, VFU/övningsskolor, skolhuvudmän). Enligt tidigare beslutad 

tidsplan ska arbetet med mål- och projektplan för försöksverksamheten ske maj-september 2017 för 

att därefter fastställas i Lärarhögskolans styrelse i september månad, ett datum som har flyttats 

fram. Under 2018 bör eventuella revideringar av avtal ske parallellt med det fortsatta arbetet med 

föreslagna förbättringsområden.  

Sammanfattningsvis ska den strategiska styrgruppen på uppdrag av Lärarhögskolans styrelse, lämna 

förslag på mål- och projektdokument för försöksverksamheten med övningsskolor och 

övningsförskolor samt kontinuerligt arbeta med förbättringsförslag, inklusive eventuella 

avtalsförändringar (FS 1.6.2-607-17) 

Strategiska styrgruppens sammansättning  

Namn Org.enhet/motsv Funktion/motsv 

Anna Lindqvist 
Anna-Karin Lidström Persson 

Lärarhögskolan 
 

Biträdande rektor 
Utbildningsledare 

Helena Rosqvist Inst för Tillämpad 
utbildningsvetenskap 

Institutions/lärarrepresentant 
Koordinator förskollärarprogrammet, 
ledamot i programrådet för 
förskollärarprogrammet 

Karolina Broman Inst för naturvetenskapernas och 
matematikens didaktik 

Institutions/lärarrepresentant, 
ordförande för programrådet för 
ämneslärarprogrammet 

Vakant  Studentrepresentant/er 

Åsa Perez 
Ylva Rune 

Skolhuvudman, Umeå kommun 
 

Utvecklingsledare 
Utvecklingschef 
 

Helena Åhman  
Jan Midlert 

Skolhuvudman, Skellefteå kommun Utvecklingspedagog och VFU-
samordnare  
Gymnasiechef 

Mikael Breilin* Skolhuvudman, Örnsköldsvik kommun Verksamhetschef 

Samuel Lundström 
Eva Lundström 

Skolhuvudman, Lycksele kommun Verksamhetschef 
Rektor 

Maria Bränström Skolhuvudman, Vännäs kommun Samordnare barn- och 
utbildningskontoret 

Tobias Thomson 
Petter Lundberg 
 

Region Västerbotten Utbildningsstrateg 
Chef Media Center 

*Har ersatt Johan Berglund, biträdande elevhälsochef, Örnsköldsvik kommun fr o m 2017-09-18 

Bilaga p 23 D



7 
 

Projektplanen 

Innehållet i projektplanen har diskuterats och samverkats i den strategiska styrgruppen. Kontinuerlig 

information om arbetet har skett vid Lärarhögskolans dialogsamtal med Umeå universitets ledning, 

ledningsgruppen på Lärarhögskolan, Lärarhögskolans styrelse, Lärarhögskolans prefekt- och 

studierektorsmöten och i Lärarhögskolans utbildningsråd.  Under kvarvarande projekttid av 

försöksverksamheten är avsikten att projektplanen ska utgöra ett ”levande” dokument och kan 

följaktligen revideras om något måste förtydligas eller inte fungerar tillfredsställande. Ambitionen 

med det fortsatta arbetet är att föreslagna åtgärder ska förbättra nuvarande verksamhet den tid som 

återstår. Syftet är också att tänka långsiktigt och strategiskt då det övergripande målet i ansökan från 

Umeå universitet kvarstår, nämligen ”att höja kvalitén i lärarutbildningen och utveckla studenternas 

professionsanknytning” (dnr. 1. 2. 3-00143-2014). 

 

Försöksverksamhetens planering i relation till förbättringsområden  

Det uttalade uppdraget för den strategiska styrgruppen är att utgå från följande: 

 

Förbättringsområden 

 Inrätta en projektorganisation som ger möjlighet till delaktighet och inflytande från skolhuvudmän och 

institutioner vid Umeå universitet 

 Tillvarata befintliga kompetenser vid Lärarhögskolans kansli, samordnarnas (i kommunerna) kompetens samt 

universitetslärare- och handledares kapacitet och kompetens i projektet 
 Upprätta en mål- och projektplan för försöksverksamheten 
 Revidera avtal utifrån inrättad mål- och projektplan 
 Förbättra kommunikation och transparens (gäller såväl berednings och beslutsvägar som information om 

verksamheten via hemsida) 
 Se över handledarutbildningen för att möjliggöra fler utbildade/validerade handledare samt överväg möjlighet att 

införa fysiska träffar för erfarenhetsbyte 
 Gör vägval avseende fortbildnings- och seminarieverksamheten 

 

 

Målbeskrivningar 

Utifrån den kritik som har påtalats är syftet med den fortsatta försöksverksamheten att arbeta med 

nämnda förbättringsområden och resultat från tidigare processutvärderingar (s. 5). Utvecklingen av 

försöksverksamheten kommer att ske parallellt med genomförandet. Ambitionen med 

försöksverksamheten är även att skapa överspridningseffekter till skolor och förskolor som inte 

deltar i försöksverksamheten.  

Den strategiska styrgruppen har valt att utgå från ett antal övergripande visionsmål.  

 

Visionsmål  

 Att höja kvaliteten i lärarutbildningen  
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 Att våga göra skillnad mellan förskolor/skolor som ingår i försöksverksamheten och skolor 
som inte deltar i projektet.  
 

 Att utveckla studenternas professionsanknytning 

 Att stärka kvaliteten på handledningen i den verksamhetsförlagda utbildningen 

 Att höja statusen på VFU  

 Att öka förtroendet hos skolhuvudmän, förskolor/skolor och universitetets personal 

 Att utveckla varaktiga strategier och kontinuitet för samverkan 

 Att förankra och öka kunskapen om försöksverksamheten 

 Att tillvarata de möjligheter som försöksverksamheten innebär  

 Att stimulera till gemensamt forsknings- och utvecklingsarbete mellan kommuner och 

lärarhögskolan vid Umeå universitet 

 

Aktivitetsmål 

 

Övergripande utvecklingsarbete och samverkan mellan Umeå universitet och 

kommunerna 

I det gemensamma arbetet i den strategiska styrgruppen ingår att tydliggöra och prioritera områden 

och aktiviteter med specifika, mätbara och tidsbundna aktivitetsmål. En strävan efter samsyn och 

krav på både Lärarhögskolan och medverkande förskolor/skolor är ledande inför det fortsatta 

arbetet med försöksverksamheten.  

 

Utåtriktad verksamhet 

Samverkans- och kvalitetskonferenser 

Att informera om/öka kunskapen om försöksverksamheten både på universitetet bland verksamma 

lärarutbildare och på övningsförskolor/övningsskolor.  

Att förtydliga de nationella målsättningarna och vad begrepp som förtätning och hög koncentration 

av studenter innebär i Lärarhögskolans verksamhet.  

 

Seminarieverksamhet 

Att utveckla det kollegiala lärandet och ta ett samlat grepp om innehåll och genomförande av 

interna/externa seminarier. 
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Webbsida 

Att förbättra och utveckla Lärarhögskolans hemsida om försöksverksamheten. 

 

Forsknings/utvecklingsarbeten 

Att utgå från befintliga inventeringar och önskemål om forsknings/utvecklingsprojekt inför det 

fortsatta arbetet. 

 

Intern verksamhet 

VFU- och handledarutbildning 

Att bilda den operativa gruppen som förutom projektledaren och utbildningsledaren bör innehålla 

medlemmar med erfarenhet av VFU-frågor samt nyckelpersoner från förskola/skolområde.  

Att en analys av tidigare placering/VFU-period och förtätning av studenter genomförs, presenteras, 

och utgör ett underlag inför fortsättningen och begränsningen av antalet övningsskolor och 

övningsförskolor. 

Att översyn av avtal och ekonomiska förutsättningar genomförs. 

Att ställa högre krav på institutionerna gällande kompetensen hos universitetslärare som gör VFU-

besök, och att diskutera bemanningsfrågor där involverade lärarutbildare ges förutsättningar att 

genomföra ett kvalitativt uppdrag för att säkerställa hög kvalitet. 

Att genomföra handledarutbildning för både universitetslärare och VFU-handledare där 

universitetslärarnas utbildning (Universitetspedagogik och lärandestöd/UPL) bör kompletteras med 

information om övningsskolor/övningsförskolor, samt att möjliggöra att fler lärare kan gå 

handledarutbildningen.  

Att förbättra befintliga VFU-nätverk och nätverksträffar. 

Att tillvarata studenternas erfarenheter av att genomföra VFU inom försöksverksamheten. 
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Aktiviteter och ansvarsfördelning 

I de gemensamma aktiviteter som ska genomföras föreslås ett delat ansvar mellan Lärarhögskolan 

(LH) och kommunerna. Medel från försöksverksamheten ligger till grund för genomförandet av 

planerad utåtriktad verksamhet och processutvärderarnas fortsatta arbete. 

 

Beskrivning                     LH                    Kommuner                    Försöksverksamheten 

Utåtriktad verksamhet 

Samverkanskonferenser X  X  X 

Kvalitetskonferenser X  X  X 

Seminarieverksamhet X  X  X 

Webbsida X    

Forsknings/utvecklingsarbeten X  X  X 

 

Intern verksamhet 

Handledarutbildning universitetslärare (UL) X 

Handledarutbildning VFU-lärare X  X 

Processutvärderingar X    X 

 

 

Tidsplan 

 Vt 18 Ht 18 Vt 19 Ht 19 

Utåtriktad verksamhet 

Samverkanskonferenser  X  X 

Kvalitetskonferenser   X  X 

Seminarieverksamhet  X X X X 

Webbsida  X X X X 

Forsknings/utvecklingsarbeten  X X X X 

 

Intern verksamhet 

Handledarutbildning (UL/VFU)  X X X X 

Processutvärderingar  X X X X 

Uppföljning av projektplan  X X X X 
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Aktivitetsmål, aktiviteter och tidsplan – avslutande kommentar 

Projektledaren, omfattning 100%, ska organisera regelbundna erfarenhetsutbyten och årliga 

samverkans- och kvalitetskonferenser mellan universitetet och medverkande övningsskolor och 

övningsförskolor. I uppgifterna ingår även att ta ett samlat grepp om innehåll och genomförande av 

seminarier. Aktivitetsmålen (s. 8-9) kommer att prioriteras och tidsättas när projektledaren har 

påbörjat sitt uppdrag. 
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Missiv Verksamhetsberättelse för 2017 

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av verksamhetsplanen. En övergripande bedömning av 

årets måluppfyllelse har gjorts avseende de för Lärarhögskolan relevanta huvudmålen som 

beslutats av Umeå universitet. Dessa är: 

 samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet, 

 utbildning för gränslös kunskap, 

 forskning som spränger gränser och  

 det goda och effektiva universitetet. 

Lärarhögskolans delmål under huvudmålet samverkan bedöms vara möjligt att nå inom tidsramen 

som är utgången av 2020. Detta gäller också för huvudmålet utbildning för gränslös kunskap och 

det goda och effektiva universitetet. Gällande forskning som spränger gränser bedöms två av fyra 

delmål vara uppfyllda under 2017 och de resterande bedöms uppfyllas senast under 2020. 

Den bifogade bilagan med nyckeltal är ny för verksamhetsåret 2017. Nyckeltalen visar bland annat 

att antalet helårsstudenter totalt har ökat från 1 640 till 2 127 på fem år, vilket motsvarar en ökning 

med 30 procent. Antalet aktiva doktorander inom Lärarhögskolans forskarskola har ökat från 29 

till 50, vilket motsvarar en ökning med 42 procent. 

Föredragande 

Anna Nordström 

Beredning 

Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli. 

Förslag till beslut 

Lärarhögskolans styrelse beslutar att: 

 fastställa verksamhetsberättelse för 2017. 

Bilagor: 

1. Verksamhetsberättelse 2017 Lärarhögskolan, bilaga p 24 B 

2. Uppföljningsmall delmål 2017 Lärarhögskolan, bilaga p 24 C 

3. VB nyckeltal Lärarhögskolan, bilaga p 24 D 

Expedieras till: 

Per Ragnarsson, Carina Henningsson, Lärarhögskolans kansli, Maria Löfgren 
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Verksamhetsberättelse 2017, Lärarhögskolan 

3.1.1 Beskrivning av Lärarhögskolan1 

Lärarhögskolan ansvarar för universitetets samlade ekonomiska resurser för lärarutbildning och 

forskning inom det utbildningsvetenskapliga området. Uppdraget som åligger Lärarhögskolan att 

utföra är tvådelat. För det första ska Lärarhögskolan samordna, utveckla och kvalitetssäkra 

lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. För det andra ska Lärarhögskolan 

vara en angelägenhet för hela universitetet och samverka med parter inom såväl som utanför 

universitet. 

Beslutande organ vid Lärarhögskolan är styrelsen och rektors beslutsmöten. För styrelsen och 

rektors räkning finns ett antal beredande organ: forskningskommittén, lärarutbildningsrådet och de 

fem olika programråden. Ledamöter i de beredande organen utses av fakulteterna. Utöver dessa är 

också Lärarhögskolans kansli ett beredande organ som leds av en kanslichef. På kansliet sker också 

det dagliga arbetet med bland annat studievägledning, ekonomi med mera. 

Umeå universitet är ett bredduniversitet och i linje med detta har Lärarhögskolan haft som mål att 

ha ett brett programutbud inom lärarutbildningsområdet och att erbjuda flera vägar till läraryrket. 

Inom Lärarhögskolan utbildas förskollärare, grundlärare för fritidshem, förskoleklass - årskurs 1–3 

och årskurs 4–6, ämneslärare för årskurs 7–9 och för gymnasiet, yrkeslärare, studie- och 

yrkesvägledare, speciallärare, specialpedagoger samt ges kompletterande pedagogisk utbildning, 

KPU, i tre varianter: halvfart, förhöjd studietakt samt en variant som riktar sig mot personer med 

forskarexamen. 

Lärarhögskolan stödjer utbildningsvetenskaplig forskning genom fördelning av medel till enskilda 

forskare såväl som forskargrupper. En särskild profil utgör utveckling av forskning kopplat till 

verksamhetsutveckling. Även forskarutbildning stödjs genom Forskarskolan inom det 

utbildningsvetenskapliga området. 

I föreliggande verksamhetsberättelse är nedan listade verksamheter sådana som Lärarhögskolan 

speciellt önskar lyfta fram: 

 Utredning om att möjligheterna att göra grundlärarprogrammen mer flexibla. 

 Utredning om hur utbudet inom KPU kan bli mer strategiskt med avseende på framtida 

rekrytering. 

 Speciallärarprogrammet startade inom ramen för Lärarlyftet. 

                                                             
1 En ny instruktion för Lärarhögskolan kommer att fastställas under 2018. Nedan hänvisas till den som gällde under 2017. 
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 Arbetet med Snabbspåret för arabisktalande nyanlända med examen eller erfarenhet som 

lärare eller förskollärare. 

 KPU för personer med forskarexamen. 

 Övningsskoleprojektet, där ett betydande omtag baserat på utvärderingar och uppföljningar 

genomförts under 2017, 

 Det nyinrättade samverkansrådet kring utbildnings och forskningsfrågor. 

 Den nationella försöksverksamheten med praktiknära forskning. 

3.1.2 Analys av resultat och bedömningar av måluppfyllelse 

Nedan redovisas måluppfyllelsen för huvudmål och underliggande delmål. 

Huvudmål 1.1 och 1.2: Långsiktighet möjliggör högt risktagande och Kreativa miljöer 
stimulerar till dynamiska möten  
Se redovisningen av delmål: ”Möjligheter till risktagande och nydanande forskning” under 

Forskning som spränger gränser. För kreativa miljöer se redovisningen av delmål: ”Studerande vid 

Umeå universitets lärarutbildningar har tillgång till miljöer där strategisk kompetens inom digitala 

medier och lärande kan utvecklas” under Utbildning för gränslös kunskap. 

Huvudmål 1.3: Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet  

Delmål: Lärarhögskolan samverkar nationellt och internationellt för att främja och kvalitetssäkra 

lärarutbildningarna samt för att driva gemensamma frågor 

En betydande del av Lärarhögskolans samverkansparter finns i den närliggande regionen, till 

exempel skolhuvudmän, Region Västerbotten och Piteå kommun. Utöver dessa är lärosäten, både 

nationellt och internationellt, samt andra statliga myndigheter viktiga samarbetsparter. Ett exempel 

är att Umeå universitet har nationellt samordningsansvar för den kompletterande pedagogisk 

utbildning för personer med forskarexamen. Deltagande lärosäten i projektet är förutom Umeå 

universitet, Stockholms universitet/Kungliga tekniska högskolan, KTH, och Karlstads universitet. 

Ett regionalt samverkansråd inrättades 2017 med företrädare för bland annat Umeå universitet och 

Region Västerbotten. Samverkan sker kring bland annat kompetens- och lärarförsörjning i regionen. 

I sammanhanget kan även nämnas samverkan med lärosäten inom praktiknära forskning, där Umeå 

universitet är ett av fyra lärosäten med nationellt ansvar. 

Delmål: Lärarhögskolan har ett väl utarbetat stöd för information kring in- och utresande 

studenter och lärare. 

I en komplex utbildningsstruktur kan det vara svårt för den enskilde studenten och läraren att se 

möjligheterna för utlandsstudier, alternativt utlandsvistelse, på forsknings- eller undervisningsnivå. 

Flera av programmen har så kallade mobilitetsfönster för att underlätta utlandsstudier. Studenter 

och lärare får det stöd som krävs inför utlandsstudier. En medarbetare vid International Office är 
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anställd på 20 procent för att stärka upp arbetet med utbyten inom Umeå universitets lärarprogram. 

Den uppsökande verksamheten har under året fått stå tillbaka på grund av en tjänstledighet. 

Huvudmål 2: Utbildning för gränslös kunskap  

Delmål: Lärarhögskolan har ett utbildningsutbud som nyttjar hela universitetets bredd och som 

är tillräckligt för att försörja regionen med lärare  

Lärarhögskolan har de senaste åren arbetet med att utöka programutbildningarna för förskollärare, 

grundlärare och ämneslärare. Antalet helårsstudenter totalt sett har de senaste fem åren ökat, se 

nyckeltalstabellen. Antalet programnybörjare minskade dock hösten 2017 för 

förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet mot fritidshem på grund av låg 

studentefterfrågan. Antalet programnybörjare på ämneslärarprogrammet ökade. Fortfarande har 

dock de estetiska ämnena, moderna språk, kemi och fysik få sökande. Hem- och konsumentkunskap 

har programingången stängts ner till förmån för distansbaserade fristående kurser med möjlighet 

att bygga på med KPU. Detta har visat sig vara lyckosamt och kurserna har många sökande. 

I avvaktan på besked från regeringen om hur den nya ämneslärarutbildningen med inriktning mot 

årskurs 7–9 ska utformas utannonserades endast två inriktningar inom programmet höstterminen 

2017. Ingångarna var textilslöjd-bild respektive trä- och metallslöjd-bild. Båda inriktningarna erhöll 

sökande och kunde starta, dock med en mindre grupp än planerat.  

Trots få studenter som söker till den reguljära ämneslärarutbildningen med inriktning mot årskurs 

7–9 utfärdades ändå många examina under 2017 genom KPU, 27 ämneslärarexamen samt genom 

VAL-projektet, vidare utbildning av lärare, 30 ämneslärarexamen. Dessa kompletterande 

utbildningar bidrar på ett gott sätt till lärarförsörjningen och beskrivs et stycke nedan. 

Eftersom lärarbristen i Sverige som helhet och i regionen är mycket stor är det en svår uppgift för 

Lärarhögskolan att förse regionen med tillräckligt många utbildade lärare. Skolor rekryterar idag 

obehöriga lärare till skolorna som i många fall visstidsanställs år efter år. På så sätt etableras de i 

arbetslivet, bildar familj och tenderar att i lägre utsträckning vilja söka till de reguljära 

programutbildningarna. Under året har Lärarhögskolan också inlett en mer intensifierad dialog med 

skolhuvudmännen i regionen om hur parterna tillsammans kan främja lärarrekrytering. 

Vid Umeå universitet erbjuds många olika utbildningsvägar till läraryrket och lärarlegitimation till 

exempel KPU, VAL, utbildning av utländska lärare, ULV, Snabbspåret samt Lärarlyft. 

Intresset för att växla yrke och utbilda sig till lärare verkar öka något utifrån antalet sökande under 

2017. Lärarhögskolan erbjuder tre varianter av KPU; förhöjd studietakt (150 procents takt), halvfart 

(50 procents takt) samt förhöjd studietakt för forskarutbildade (125 procents takt). Utbildningarna 

leder till ämneslärarexamen i ett eller flera ämnen med inriktning mot årkurs 7-9 respektive 
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gymnasiet. I den första varianten, förhöjd studietakt, sökte 371 personer till 25 platser. Av dessa 

hade 132 personer Umeå universitet som högsta prioritet. 29 studenter registrerades på programmet 

och då fanns ytterligare 30 reserver till inriktningen gymnasiet. Under 2016 fanns inga reserver efter 

registreringen. Till den andra varianten, KPU med 50 procents studietakt sökte 308 personer till 40 

platser. Av dessa hade 138 personer Umeå universitet som högsta prioritet. 26 studenter 

registrerades på programmet och då återstod inga personer kvar på reservlistan.  

Intresset att söka KPU-utbildningar är alltså högt men intresset att starta utbildningen är lågt. 

Genomströmningen på programmen är också låg. 

Den tredje varianten, KPU för forskarutbildade, startade för första gången vårterminen 2017. 

Deltagarna erhåller ett utbildningsbidrag på 25 000 kr per månad under de tolv månaderna som 

studierna bedrivs. De, för studenterna fördelaktiga, ekonomiska förutsättningarna medförde ett 

mycket högt söktryck till Umeå universitet, Karlstads universitet samt vid Stockholms 

universitet/Kungliga tekniska högskolan. Programmet vid Umeå universitet hade till de 20 

utbildningsplatserna 225 sökande, varav 41 hade angett Umeå som prioritet 1. Det var 139 behöriga 

sökande som konkurrerade om de 20 utbildningsplatserna. Detta motsvara cirka 7 sökande per 

plats. Det var 21 studenter som registrerades på programmet. Av de antagna studenterna var färre 

än en tredjedel från den norra regionen vilket framledes innebär att utbildningen i begränsad 

omfattning kommer att försörja regionen med lärare. Utbildningen kommer att genomföras under 

ytterligare fyra antagningsomgångar, 2018 - 2021. Umeå universitet är samordnade lärosäte. Ett 

värdefullt arbete har varit att jämföra lärosätenas förutsättningar för utbildningarna: 

urvalsförfarande, bedömning av ämnesmeriter hos de sökande samt hantering av 

utbildningsbidraget. 

Möjligheten att ge fler lärarutbildningar distansbaserat med flexibla tekniklösningar ses över, då 

kommuner i regionen efterfrågar sådana. 

Delmål: Lärarhögskolan har utvecklat modeller för fortbildning och vidareutbildning av lärare 

som svarar mot det behov som finns i regionen och nationellt 

Den magisterutbildning för verksamma lärare inom huvudområdet pedagogisk yrkesverksamhet 

som utvecklats i samarbete med Piteå kommun startade hösten 2016. Arbetet med att samordna 

befintliga magisterutbildningar till mer attraktiva paket för verksamma lärare har fortsatt under 

2017 och planen är att den ska göra det även 2018. 

Under 2016 påbörjades arbetet med att starta ett snabbspår till läraryrket för utländska lärare. 

Regeringen har gett uppdraget till sex lärosäten, varav Umeå universitet är ett. Arbetet är ett 

samverkansuppdrag mellan arbetsmarknadens parter, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, 

Sveriges Kommuner och Landsting, Almega tjänsteföretagen samt med Arbetsförmedlingen och 
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andra berörda myndigheter. Syftet med Snabbspåret är att genom en 26 veckors 

introduktionsutbildning med utbildning i skol- och utbildningsfrågor samt praktik utbilda personer 

med utländska lärarexamen. Tanken är att tillvara dessa personers kompetens och lärarerfarenhet 

samt ge en inskolning i svensk skola, dess kultur, lagar och regelverk. Vid Umeå universitet har 

utbildningen bedrivits på distans och via uppkoppling med 14 lärcentra, då den geografiska 

spridningen är från Gävle till Kiruna. Under 2017 startade 40 deltagare snabbspåret samtliga har 

slutfört utbildningen och flera har gått vidare till arbete, praktik eller fortsatta studier. Nya 

omgångar kommer att starta under 2018. 

Riksdagen fattade under senare delen av 2016 beslut om att VAL-projektet förlängs till 2030 med 

sista antagningsomgång 2026. VAL-projektet tar emot sökande från hela regionen samt från hela 

övriga Sverige. Genom studier inom VAL utfärdades 72 olika lärarexamen under 2017. Av dessa var 

24 mot gymnasieskolan allmänna och vissa ämnen, sju mot yrkesämnen i gymnasieskolan, 39 mot 

årskurs 7-9 samt en mot förskola. Som nationellt samordnande lärosäte mottogs beskedet om 

förlängning positivt, dels för att vi ser en ökande andel sökande till VAL på grund av den brist på 

legitimerade lärare som råder i skolorna, dels för att VAL kompletterar Umeå universitets övriga 

utbildningsbud för de som önskar yrkesväxla till lärare men saknar fullständiga ämnesstudier. 

För att kunna öka antalet behöriga förskollärare har VAL: s ledningsgrupp under 2017 fört dialog 

med departementet för att eventuellt få till ändringar i den förordning som reglerar VAL (SFS 

2013:831). I dagsläget är förordningen skriven så att många verksamma förskollärare inte kunnat 

antas till utbildning. Vi vet att det i regionen finns många verksamma personer med 

barnskötarutbildning och med mycket lång erfarenhet som dessutom har en lång rad 

fortbildningskurser eller förskollärarutbildning, så kallad lokal behörighet. En öppning i 

förordningen skulle kunna bidra till att på relativt kort tid förse regionen med många fler behöriga 

förskollärare. 

En annan lärarkategori det råder brist på i regionens skolor är lärare i åk F-3 och 4-6. Dessvärre är 

det svårt för dem att kunna antas till VAL då det är svårt att nå en Grundlärarexamen inom VAL: s 

begränsade poängram på 120 hp. Många sökande i denna kategori hänvisas till att påbörja 

ämnesstudier i matematikinlärning och läs- och skrivinlärning via det fristående kursutbudet för att 

i ett senare skede kunna studera mot en examen inom VAL. För den här lärarkategorin skulle även 

en KPU för F-3 och 4-6 vara önskvärd. 

Under hösten 2016 påbörjades arbetet med att inom ramen för Lärarlyftet ge Umeå universitets 

påbyggnadsutbildningar för lärare: specialärarprogrammet med tre inriktningar och 

specialpedagogprogrammet. Skolverket har upphandlat samtliga program och inriktningar, som 

startade 2017 med 58 personer. Studenterna samläser med de reguljära programutbildningarna och 
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läser helfart på distans. Den tredje terminen kan genomföras med halvfart vilket underlättar för 

studenter bosatta i hela regionen. 

Delmål: Lärarhögskolan har identifierat internationella mobilitetsfönster för samtliga program 

och skapat förutsättningar för studenter att nyttja dessa. 

Lärarhögskolan har 2017 fortsatt arbetet med att skapa internationella mobilitetsfönster för 

studerande i Lärarhögskolans programutbildningar. Huvudsyftet är att kunna identifiera minst en 

termin för varje lärarprogram för utbyte med europeiskt lärosäte, skapa förutsättningar för 

gemensamma projekt och lärarutbyten. Mobilitetsfönster finns nu för alla program utom studie- och 

yrkesvägledarprogrammet, speciallärare och specialpedagoger samt för vissa ämnen i 

ämneslärarutbildningen. 

Delmål: Förbättra examenarbetenas vetenskapliga kvalitet och examensarbetenas 

professionsanknytning 

Det sedan tidigare pågående arbetet att stärka examensarbetenas professionsanknytning inom 

ramen för ”Möjligheternas möte” har pausats under 2017 i syfte att istället föra in verksamheten 

under det större projektet om praktiknära forskning, som också ska ha en 

grundutbildningsanknytning 

En process har startat inom Lärarhögskolans programråd för att se över progressionen i 

vetenskaplig skolning under olika terminer i lärarprogrammen. Såväl förskollärarprogrammet som 

samtliga inriktningar i grundlärarprogrammet har nu ett dokument för progression i vetenskapligt 

skrivande. Översikten är uppdelad i sju olika områden av ”kunskaper” som ingår i den vetenskapliga 

skolningen. Till varje kunskapsområde föreslås exempel på progression över terminerna när det 

gäller undervisning och uppgifter. Översikten ska förstås som en helhet, där de olika 

kunskapsområdena går in i varandra. Uppdelningen är gjord för att tydliggöra fördjupning inom 

viktiga delar för hög kvalitet och utveckling av vetenskaplig skolning. 

Delmål: Studerande vid Umeå universitets lärarutbildningar har tillgång till miljöer där 

strategisk kompetens inom digitala medier och lärare kan utvecklas 

Under 2016 påbörjades utvecklingen av projektet ”Rum för lärarutbildning” i samarbete med UPL 

och forskare/lärare inom det universitetsgemensamma projektet ”Rum för lärande”. En längre kurs 

i förskollärarprogrammet har, efter öppet ansökningsförfarande, utvalts att ingå i projektet. Kursen 

gavs i en kreativ lärmiljö hösten 2017. 

Projektet ”Rum för Lärarutbildningen” avser att öka lärarstudenternas och lärarutbildarnas 

kunskaper och medvetenhet om det fysiska och digitala rummets betydelse för undervisning och 

lärande, och att ge dem kompetens att omsätta dessa kunskaper i lärararbetet på universitetet och i 

förskolan och skolan. Att utveckla undervisningen så att studenterna måste förhålla sig mer aktiva 
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till kursens innehåll står i centrum för projektet. Projektet ska också resultera i en uppbyggnad av 

mer varaktiga insatser för kompetenshöjnings- och annat stöd i de aktuella frågorna, samt tillgång 

till adekvat utformade och utrustade lokaler. 

Förväntade resultat på kort sikt är en grupp lärarutbildare och lärarstudenter som blir mer förtrogna 

att arbeta med student-/elevaktivt och digitalt lärande i flexibelt användbara rum. Vidare ökar 

lärarstudenters och lärarutbildares medvetenhet om hur rum, tid och lärande interagerar. 

På lång sikt förväntas resultaten av pilotprojektet spridas inom lärarutbildningen mera generellt så 

att lärarutbildarnas och lärarstudenternas kompetens att designa undervisning för ett student-

/elevaktivt arbetssätt höjs. Vidare får lärarutbildare och lärarstudenter höjd kompetens att använda 

digitala verktyg i lärarutbildning, förskola och skola. 

Huvudmål 3: Forskning som spränger gränser 

Delmål: Vid Umeå universitet bedrivs omfattande utbildningsvetenskaplig forskning av hög 

kvalitet. 

Lärarhögskolan stödjer såväl forskarutbildning som forskning. Som påtalas i Lärarhögskolans 

delmål är den utbildningsvetenskapliga forskningen vid Umeå universitet förhållandevis svag i 

förhållande till vissa andra discipliner. Likväl har långsiktiga och medvetna satsningar bidragit till 

såväl ett större antal forskare inom området som, av antalet externfinansierade att döma, högre 

kvalitet i forskningen. Lärarhögskolan har en långsiktig plan som sträcker sig bortom 2020 för att 

stödja och utveckla utbildningsvetenskaplig forskning. Den stora forskningssatsningen som 

initierades av universitetsstyrelsen 2008 avslutades 2017 efter vissa omdisponeringar av medel. 

Efter det har Lärarhögskolan sjösatt en mindre omfattande forskningssatsning med utgångspunkt i 

den externa utvärderingen i forskningssatsningen 2008–2016. Den nya forskningssatsningen 

sjösattes i två etapper med början år 2016. 

År 2014 påbörjade Lärarhögskolan dialoger med institutionerna och med start 2015 gjordes riktade 

satsningar utifrån identifierade behov för forskning och grundutbildning. Samtidigt som den 

satsningen fasas ut initierade Lärarhögskolan 2017 en liknande riktad forskningssatsning i 

samarbete med institutioner och enheter. Nästa riktade satsning är planerad till 2022. 

Utöver dessa större finansieringsinsatser utlyser Lärarhögskolan årligen medel för forskningstid 

inom det utbildningsvetenskapliga området till enskilda forskare. Sedan utlysningen startade har 

antalet anslag successivt ökat till i dag 16 anslag per år. Till detta kommer de särskilda satsningarna 

på praktiknära forskning som beskrivs mer utförligt nedan.  
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Delmål: Möjligheter till risktagande och nydanande forskning 

Efter att ha prövat en riktad satsning mot risktagande och nydanande forskning i form av ett 

idébidrag i samutlysning med VFS (verifieringsmedel för samverkan), gick Lärarhögskolan under 

2017 över till en egen utlysning av initieringsmedel för samma syfte. Sammantaget utlystes och 

fördelades tio anslag om vardera 100 tkr. Det finns även goda möjligheter att söka och få medel inom 

Lärarhögskolans övriga finansieringssystem för forskare som vill bryta ny mark. Frågan hur detta 

mål ska uppnås är dock fortsatt aktuell. Satsningarna på risktagande och nydanade forskning från 

2016 och 2017 kommer att följas upp och forskningskommittén involveras i utvecklingsarbetet. 

Sannolikt har Lärarhögskolan före 2020 etablerat ett stabilt system för att bättre gynna denna typ 

av forskning. 

Delmål: Lärarhögskolan har i samverkan med olika aktörer på utbildningsarenan stärkt 

forskning kopplad till verksamhetsutveckling 

Den skolnära forskningen stöds genom anslag till större forsknings- och utvecklingsprojekt i 

samverkan med skolhuvudmän samt genom bidrag för forsknings- och utvecklingsuppdrag för 

enskilda forskare/lärare. Utöver de två redan pågående projekten med Ålidhemsskolan och 

Fridhemsskolan påbörjades under 2017 ytterligare tre stora forsknings- och utvecklingsprojekt med 

skolhuvudmän med stöd av medel från Lärarhögskolan. De nya projekten är förlagda till Maja 

Beskowsskolan, NTI-gymnasiet i Umeå samt Piteå kommun. Umeå universitet har också 

tillsammans med Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Karlstads universitet utsetts av 

regeringen att ansvara för en nationell försöksverksamhet för praktiknära forskning. Denna 

regeringssatsning på sammanlagt 125 mnkr under 2017–2021 bidrar till mycket goda 

förutsättningar för måluppfyllelse inom detta område. 

Delmål: En universitetsövergripande forskarskola som erbjuder omfattande delfinansiering, 

kurser, ett välutvecklat nätverk och internationaliseringsmöjligheter  

Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU) startade 2010 och har idag omkring 

50 doktorander i systemet. Forskarskolans doktorander ges möjlighet att nätverka med nordiska 

kollegor år 1, europeiska kollegor år 2 och utomeuropeiska kollegor år 3. Även nationellt 

nätverkande stödjs. Under höstterminen genomfördes exempelvis två konferensdagar med 

Högskolan Dalarna och Mittuniversitetet, ett samarbete som planeras att på sikt även inkludera 

Luleå tekniska universitet. Utöver de gemensamma kurser, internat och övriga aktiviteter som 

forskarskolan anordnar har doktorander inom det utbildningsvetenskapliga området möjligheter att 

få medel för konferensdeltagande, forskarutbyte, utländska doktorandkurser med mera inom ramen 

för Lärarhögskolans ordinarie internationaliseringsutlysningar. 

Under 2017 presenterades en extern granskning av FU, med positivt utfall. Forskarskolans starka 

internationalisering, det väl fungerande samarbetet med institutioner vid Umeå universitet och den 
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höga kvaliteten på kurserna var några av de styrkor som lyftes. Inga akuta brister påpekades men 

som utvecklingsområden nämndes bland annat synliggörandet av verksamheten på webben, tid för 

forskarskolans ledning att utveckla verksamhetens vetenskapliga grund och särskilda aktiviteter för 

doktorander i ett senare skede i sin utbildning. 

Lärarhögskolans styrelse har fattat beslut om att anta ytterligare 26 doktorander till forskarskolan 

höstterminen 2018 vilket blir en märkbar förstärkning av utbildningsvetenskaplig 

forskarutbildning. Åtta av dessa anställningar ingår i Lärarhögskolans särskilda satsning på 

specialpedagogik, förskolan, fritidshemmet och skolans tidigare år. 

Huvudmål 4: Det goda och effektiva universitetet 

Målsättning för 2017 är inte uppfylld. Se uppföljningsmall för kort redovisning. 

3.1.3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Se ovan, under Utbildning för gränslös kunskap.  

Fokus under 2017 vad gäller kvalitetssäkring har varit att kvalitetssäkra samtliga program, i enlighet 

med Umeå universitets kvalitetssäkringssystem, där mittutvärderingar samt slutliga 

programutvärderingar genomförts, vilka tillsammans ligger till grund för de programanalyser som 

respektive programråd färdigställer under oktober månad. Lärarhögskolans kvalitetssystem har 

fastställts under 2017. Dessutom har en omorganisering av övningsskoleprojektet påbörjats. Under 

2017 genomgick Lärarhögskolan en s.k. audit, en kollegial granskning av bl.a. kvalitetsarbetet. 

Resultatet av auditen var i skrivande stund inte känt för Lärarhögskolan. 

3.1.4 Forskning och utbildning på forskarnivå 

Se ovan, under Forskningen som spränger gränser. 

3.1.5 Personal och kompetensförsörjning 

I enlighet med den organisation som Umeå universitet har är Lärarhögskolans kansli en 

stödfunktion till Lärarhögskolans ledning och till alla institutioner som deltar i utbildningar eller 

forskning kopplat till Lärarhögskolans ansvarsområde. En viktig del för att uppfylla Vision 2020 är 

att det finns ett verksamhetsstöd som är professionellt, effektivt och kvalitativt inom de 

administrativa och tekniska funktionerna. För att upprätthålla en hög professionell nivå ska alla 

medarbetare ha en individuell kompetensutvecklingsplan som revideras årligen i samband med 

medarbetarsamtalet.  

Under första halvan av 2017 var en av utbildningsledarna tillförordnad kanslichef och en 

projektsamordnare var tillförordnad utbildningsledare. Sammantaget var kansliet 
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underbemannade under årets första hälft. En ny ordinarie kanslichef rekryterades under 2017 och 

tillträdde under årets andra hälft. Vidare har kansliet under 2017 haft en pensionsavgång, en 

medarbetare som slutat på egen begäran samt en medarbetare som varit tjänstledig. Förutom att 

ersätta de två första medarbetarna har kansliet även genomfört vissa förstärkningar. Bland de 

medarbetare som påbörjade sin anställning under 2017 kan nämnas en utbildningssamordnare, en 

studievägledare, två projektledare för Snabbspåret samt en forskningssamordnare för praktiknära 

forskning. 

3.1.6 Arbetsmiljö 

Handlingsplanen för det systematiska arbetsmiljöarbetet har följts upp. En ergonomirond 

genomförd av företagshälsovården visade att den fysiska arbetsmiljön generellt sett är 

tillfredsställande och de små avvikelser som framkom har åtgärdats. Gällande den psykosociala 

arbetsmiljön finns fortfarande en del förbättringsområden, men frågan är levande och diskuteras i 

olika forum såsom APT, på planeringsdagar och liknande. Under 2017 arbetades det fram rutiner 

för hur nya medarbetare på kansliet ska introduceras i verksamheten. Ett antal nya medarbetare har 

börjat på Lärarhögskolans kansli under 2017 och rutinerna som då har följts i introduktionen av 

dessa har uppskattats. 

3.1.7 Intern styrning och kontroll 

Arbetet med intern styrning och kontroll har pågått under året, särskilt med avsikt på uppföljning 

av viktiga risker kopplade till bestämmelser, lagar och regler, samt checklistan avseende intern 

styrning och kontroll för år 2017. Ambitionen är att med ett visst intervall (exempelvis var tredje år) 

genomföra en fördjupad riskanalys i form av en workshop, och att mellanliggande år genomföra en 

förenklad riskanalys. Under 2017 genomfördes en förenklad riskanalys, där Lärarhögskolan utgick 

ifrån 2016 års risker och uppdaterade dessa. Bedömningen är att Lärarhögskolan uppfyller 

verksamhetskraven, dvs. att verksamheten bedrivs effektivt, enligt gällande rätt, med en tillförlitlig 

och rättvisande redovisning samt med god hushållning av statens medel. 



I cellerna finns hjälptexter som visas via den röda trekanten längst upp till höger på en cell.

Ifylld uppföljningsmall ska bifogas verksamhetsberättelsen samt utgöra underlag för den analys av resultat och bedömningar av måluppfyllelse som verksamhetsberättelsen ska 

innehålla.

I uppföljningsmallen listas alla beslutade delmål. Fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning respektive Universitetsbibliotek kan själva lägga till egna delmål som är 

aktuella för den egna fakulteten/motsvarande.

Umeå universitet 2020 ‒ vision och mål
Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

ANVISNING - FAKULTETER, LÄRARHÖGSKOLAN, UNIV.FÖRVALTNING, UNIV.BIBLIOTEK

Denna uppföljningmall är framtagen i syfte att användas på fakultetsnivå, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och Universitetsbibliotek vid Umeå universitet, bl.a. med 

avsikt att lättare kunna aggregera måluppfyllelsen till en övergripande universitetsgemensam nivå. 

Mallen består av flera flikar och inleds med övergripande bedömning av måluppfyllelse för respektive huvudmål. Därefter finns en flik för varje enskilt huvudmål, där 

bedömning av måluppfyllelse ska göras för varje enskilt delmål. Förslagsvis genomförs först en bedömning av delmålen som därefter får ligga till grund för bedömning av 

huvudmålen. För bedömning av huvudmålen anges kriterier som kommentarer under bedömningsskalan för huvudmålen. 
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3. 2017-2020

4. 2020Det goda och effektiva universitetet

Huvudmål
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Huvudmålet är inte aktuellt för verksamheten

Långsiktighet möjliggör högt risktagande

Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten

Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet

Utbildning för gränslös kunskap

Forskning som spränger gränser

Lärarhögskolan

Huvudmålet bör kunna nås inom den utsatta tidsramen (2020) om nuvarande 

förhållande säkerställs och fattade beslut genomförs i väsentliga delar

Huvudmålet är möjligt att nå inom tidsramen (2020) men ytterligare 

förändringar/åtgärder krävs

Huvudmålet är mycket svårt att nå i tillräcklig grad/utsträckning inom den utsatta 

tidsramen (2020)

Övergripande bedömning av måluppfyllelse

BEDÖMNINGSSKALA FÖR MÅLUPPFYLLELSE ÅR 2017



BEDÖMNING AV DELMÅLUPPFYLLELSE ÅR 2017
Delmålet bör kunna nås inom den utsatta tidsramen (2020) om nuvarande 

förhållande säkerställs och fattade beslut genomförs i väsentliga delar

Delmålet är möjligt att nå inom tidsramen (2020) men ytterligare 

förändringar/åtgärder krävs

Delmålet är mycket svårt att nå i tillräcklig grad/utsträckning inom den utsatta 

tidsramen (2020)

Delmålet är inte aktuellt/prioriterat för verksamheten

BEDÖMNING AV FÖRÄNDRING JÄMFÖRT MED ÅR 2016

Måluppfyllelsen har ökat jämfört med föregående år

Måluppfyllelsen har inte förändrats jämfört med föregående år

Måluppfyllelsen har minskat jämfört med föregående år

Målet mättes inte föregående år

Når vi 

delmålet?

Förändring 

jämfört med 

2016

1.1.1
Universitetet har implementerat ett resursfördelningssystem som ökar 

förutsättningar för nydanande forskning.

1.1.2
Universitetet har infört tydliga och interntionellt konkurrenskraftiga 

karriärvägar, inkluderande resursstabila "tenure tracks" (regelverk och 

utveckling av stödjande aktiviteter)

Umeå universitet 2020 ‒ vision och mål

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Delmål Uppnådda resultat per 31/12 2017

Huvudmål 1.1. Långsiktighet möjliggör högt risktagande



1.1.3

Universitetet har utvecklat ett system för högre lärarbefattningar (lektorat 

och professurer) med ekonomiskt stabila och långsiktigt goda 

förutsättningar. (regelverk och stödjande aktiviteter)

1.1.4

Universitetets högre lärarbefattningar, lektorat och professurer, innehåller 

en kvalitetshöjande och dynamisk blandning av forskning, utbildning och 

nyttiggörande.



BEDÖMNING AV DELMÅLUPPFYLLELSE ÅR 2017
Delmålet bör kunna nås inom den utsatta tidsramen (2020) om nuvarande 

förhållande säkerställs och fattade beslut genomförs i väsentliga delar

Delmålet är möjligt att nå inom tidsramen (2020) men ytterligare 

förändringar/åtgärder krävs

Delmålet är mycket svårt att nå i tillräcklig grad/utsträckning inom den utsatta 

tidsramen (2020)

Delmålet är inte aktuellt/prioriterat för verksamheten

BEDÖMNING AV FÖRÄNDRING JÄMFÖRT MED ÅR 2016

Måluppfyllelsen har ökat jämfört med föregående år

Måluppfyllelsen har inte förändrats jämfört med föregående år

Måluppfyllelsen har minskat jämfört med föregående år

Målet mättes inte föregående år

Når vi 

delmålet?

Förändring 

jämfört med 

2016

1.2.1

Universitetet har i samverkan med fakulteterna och Lärarhögskolan 

utvecklat interaktiva fokus-, lär- och innovationsmiljöer för att befrämja 

gränsöverskridande möten mellan forskare, doktorander, studenter och 

externa samverkansparter.

Umeå universitet 2020 ‒ vision och mål

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Delmål Uppnådda resultat per 31/12 2017

Huvudmål 1.2. Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten



BEDÖMNING AV DELMÅLUPPFYLLELSE ÅR 2017
Delmålet bör kunna nås inom den utsatta tidsramen (2020) om nuvarande 

förhållande säkerställs och fattade beslut genomförs i väsentliga delar

Delmålet är möjligt att nå inom tidsramen (2020) men ytterligare 

förändringar/åtgärder krävs

Delmålet är mycket svårt att nå i tillräcklig grad/utsträckning inom den utsatta 

tidsramen (2020)

Delmålet är inte aktuellt/prioriterat för verksamheten

BEDÖMNING AV FÖRÄNDRING JÄMFÖRT MED ÅR 2016

Måluppfyllelsen har ökat jämfört med föregående år

Måluppfyllelsen har inte förändrats jämfört med föregående år

Måluppfyllelsen har minskat jämfört med föregående år

Målet mättes inte föregående år

Når vi 

delmålet?

Förändring 

jämfört med 

2016

1.3.1

Universitetet har ett utvecklat och implementerat meriteringssystem, som 

innefattar vetenskaplig meritering, pedagogisk meritering och 

samverkansmeritering.

1.3.2

Universitetet har infört ett system för befattningar samt tillämpar rutiner 

och upprättar villkor som skapar förutsättningar för ökat personutbyte 

mellan universitet nationellt och internationellt likväl med andra offentliga 

och privata aktörer.

Umeå universitet 2020 ‒ vision och mål

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Huvudmål 1.3. Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet

Delmål Uppnådda resultat per 31/12 2017



1.3.3
Universitetet har ett effektivt innovationsstödssystem som vänder sig till 

alla vetenskapsområden.

1.3.4

Universitetet har en implementerad och utvärderad modell som är 

vägledande för och synliggör universitetets regionala satsningar och 

engagemang.

LH

Lärarhögskolan samverkar nationellt och internationellt för att främja och 

kvalitetssäkra lärarutbildningarna samt för att driva gemensamma frågor

2020

LH

Lärarhögskolan har ett väl utarbetat stöd för information kring in- och 

utresande studenter och lärare.

2020

Umeå universitet har nationellt samordningsansvar för den kompletterande pedagogisk 

utbildning för personer med forskarexamen. Deltagande lärosäten i projektet är förutom Umeå 

universitet, Stockholms universitet, KTH och Karlstads universitet. Ett regionalt samverkansråd 

inrättades 2017 med företrädare för bl.a. Umeå universitet och Region Västerbotten. I 

sammanhanget kan även nämnas samverkan med lärosäten inom praktiknära forskning, där 

Umeå universitet är ett av fyra lärosäten med nationellt ansvar.
Sedan tidigare har  mobilitetsfönster utvecklats inom förskollärarprogrammet och studie- och 

yrkesvägledarprogrammet. Arbetet med att utveckla mobilitetsfönster har fortsatt under året 

och finns nu för i princip alla program utom för studie- och yrkesvägledarprogrammet och 

speciallärar- och specialpedagogprogrammet.   En fungerande organisation finns som ger 

studenter och lärare det stöd som krävs inför utlandsstudier. Den uppsökande verksamheten har 

försämrats under året på grund av att ordinarie internationaliseringssamordnare har varit 

tjänstledig under året.



BEDÖMNING AV DELMÅLUPPFYLLELSE ÅR 2017
Delmålet bör kunna nås inom den utsatta tidsramen (2020) om nuvarande 

förhållande säkerställs och fattade beslut genomförs i väsentliga delar

Delmålet är möjligt att nå inom tidsramen (2020) men ytterligare 

förändringar/åtgärder krävs

Delmålet är mycket svårt att nå i tillräcklig grad/utsträckning inom den utsatta 

tidsramen (2020)

Delmålet är inte aktuellt/prioriterat för verksamheten

BEDÖMNING AV FÖRÄNDRING JÄMFÖRT MED ÅR 2016

Måluppfyllelsen har ökat jämfört med föregående år

Måluppfyllelsen har inte förändrats jämfört med föregående år

Måluppfyllelsen har minskat jämfört med föregående år

Målet mättes inte föregående år

Når vi 

delmålet?

Förändring 

jämfört med 

2016
2.2 Andelen helårsstudenter på avancerad nivå uppgår till X procent.

2.3 Antal utfärdade examina uppgår till X stycken.

2.4 Antal inresande studenter har ökat till X stycken (avtal, avgift och 

freemovers.

2.5 Antalet utresande utbytesstudenter har ökat till Y antal.

2.6 Andelen undervisning som utförs av disputerade lärare har ökat till X 

procent.

Umeå universitet 2020 ‒ vision och mål

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Huvudmål 2. Utbildning för gränslös kunskap

Delmål Uppnådda resultat per 31/12 2017



2.7 Docenters och professorers andel av undervisningen uppgår till X procent.

2.8 En modell har utvecklats för hur samverkansinslag kan integreras i kurser 

och utbildningsprogram.

2.9 Minst X procent av examensarbetena är externa.

2.12 Antalet meriterade och excellenta lärare har ökat.

LH Lärarhögskolan har ett utbildningsutbud som nyttjar hela universitetets 

bredd och som är tillräckligt för att försörja regionen med lärare

2018

LH
Lärarhögskolan har utvecklat modeller för fortbildning och vidareutbildning 

av lärare som svarar mot det behov som finns i regionen och nationellt

2018

LH Lärarhögskolan har identifierat internationella mobilitetsfönster för 

samtliga program och skapat förutsättningar för studenter att nyttja dessa.

2020

LH Förbättra examenarbetenas vetenskaplig kvalitet och examensarbetenas 

professionsanknytning

2020

LH Studerande vid Umeå universitets lärarutbildningar har tillgång till miljöer 

där strategisk kompetens inom digitala medier och lärare kan utvecklas 

2020

Under 2017 har följande utredningar ingångsats i syfte att skapa ett ännu mer strategiskt 

utbildningsutbud för att försörja regionen med lärare: 1) Utredning om ny struktur för den 

kompletterande pedagogiska utbildningen, 2) utredning där möjligheten att lägga ett eller flera 

av Lärarhögskolans program med flexiblet på nätet.

Under året avslutatdes den första omgången av snabbspåret. Arbetet med ett strategiskt 

samordnat utbildnignsutbud på avancerad nivå, har däremot inte genomförts.

Arbetet med mobilitetsfönster har ifortskridit under året och finns nu för i princip alla program 

utom för studie- och yrkesvägledarprogrammet och speciallärar- och 

specialpedagogprogrammet. 
Progressionsdokument avseende det vetenskapliga skrivandet har tagits fram för 

grundlärarprogrammet med inriktning F-3 och 4-6. Sedan tidigare finns progressionsdokument 

för grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem och förskollärarprogrammet. Arbetet med 

att förbättra examensarbetenas professionsanknytning  genom "möjligheternas möte" har inte 

genomförts under 2017. Lärarhögskolans ledning planerar en fortsättning av detta projekt inom 

det stora projektet praktiknära forskning.

Projektet "Rum för Lärarutbildningen" startade under 2017 och avser att öka lärarstudenternas 

och lärarutbildarnas kunskaper och medvetenhet om det fysiska och digitala rummets betydelse 

för undervisning och lärande och att ge dom kompetens att omsätta dessa kunskaper i 

lärararbetet på universitetet och i förskolan och skolan.



BEDÖMNING AV DELMÅLUPPFYLLELSE ÅR 2017
Delmålet bör kunna nås inom den utsatta tidsramen (2020) om nuvarande 

förhållande säkerställs och fattade beslut genomförs i väsentliga delar

Delmålet är möjligt att nå inom tidsramen (2020) men ytterligare 

förändringar/åtgärder krävs

Delmålet är mycket svårt att nå i tillräcklig grad/utsträckning inom den utsatta 

tidsramen (2020)

Delmålet är inte aktuellt/prioriterat för verksamheten

BEDÖMNING AV FÖRÄNDRING JÄMFÖRT MED ÅR 2016

Måluppfyllelsen har ökat jämfört med föregående år

Måluppfyllelsen har inte förändrats jämfört med föregående år

Måluppfyllelsen har minskat jämfört med föregående år

Målet mättes inte föregående år

Når vi 

delmålet?

Förändring 

jämfört med 

2016
3.1 Universitetet har en välutvecklad rekryteringsprocess.

3.2 Universitetet har system för strategiska rekryteringar inom flera områden 

(anställningar och resurspaket).

3.3 Universitetets andel av nationella och internationella externa medel har 

ökat.

3.4 Antalet internationella forskningssamarbeten rörande globala utmaningar 

har ökat.

Umeå universitet 2020 ‒ vision och mål

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Huvudmål 3. Forskning som spränger gränser

Delmål Uppnådda resultat per 31/12 2017



3.5 Universitetet har ett system för att identifiera, prioritera och utveckla 

forskningsstödjande infrastruktur.

3.6 Universitetet har av statligt forskningsråd/motsvarande utsetts som 

nationell nod för flera nationella forskningsinfrastrukturer.

3.7 Universitetet har gemensamma principer för fakulteternas rekrytering till 

utbildning på forskarnivå.

3.8 Universitetet har uppföljningsbara individuella lärandemål och 

försörjningsplaner som är tydliga redan vid antagning av doktorander till 

utbildning på forskarnivå.

3.9 Alla doktorander ska ingå i ett vetenskapligt nätverk och ha tillgång till en 

referensgrupp.

3.10 Antalet doktorander i samverkan med parter utanför akademin ska öka.

3.11 Doktorander ska under sin utbildning på forskarnivå ges internationell 

erfarenhet.

LH

Vid Umeå universitet bedrivs omfattande utbildningsvetenskaplig forskning 

av hög kvalitet. 

2020

LH Möjligheter till risktagande och nydanande forskning 2020

LH

Lärarhögskolan har i samverkan med olika aktörer på utbildningsarenan 

stärkt forskning kopplad till verksamhetsutveckling

2017

LH En universitetsövergripande forskarskola som erbjuder omfattande 

delfinansiering, kurser, ett välutvecklat nätverk och 

internationaliseringsmöjligheter 

2017

Under 2017 initierades en  riktad forskningssatsning i dialog med institutioner och enheter vid 

Umeå universitet. I dialogerna betonades både förstärkningen av den utbildningsvetenskapliga 

forskningen och lärarhögskolans grundutbildning.  Vissa av dessa satsningar kom igång redan 

under höstterminen 2017.   De forskningssatsningar som sjösattes år  2016 och 2017 är 

fortfarande pågående och bidrar i hög grad  till områdets förstärkning. 

Efter att ha prövat en riktad satsning mot risktagande och nydanande forskning i form av ett 

idébidrag i samutlysning med VFS (verifieringsmedel för samverkan) år 2016, gick 

Lärarhögskolan under 2017 över till en egen utlysning av initieringsmedel för samma syfte. 

Sammantaget utlystes och fördelades tio anslag om vardera 100 tkr. 

Utöver de två redan på pågående projekten med Ålidhemsskolan och Fridhemsskolan har LH 

under 2017 utlyst ytterligare tre FoU-projekt med skolhuvudmän. Vidare ansvarar LH 

tillsammans med UU, GU och KaU för en nationell försöksverksamhet för praktiknära forskning 

där regeringen satsat 125 mkr 2017-2021. Forskarskolan arbetar kontinuerligt med detta mål 

genom bl a att anordna workshops i samarbete med innovationskontoret.

Våren 2017 arrangerade forskarskolan två internationella kursveckor vid Umeå universitet, en 

tillsammans med den norska forskarskolan NAFOL och en tillsammans med deltagare från 

Sydafrika och Slovenien. Hösten 2017 genomfördes två konferensdagar med  Högskolan Dalarna 

och Mittuniversitetet. Under 2017  initierade Lärarhögskolan en extra satsning på delfinansiering 

av doktorander inom bristområden till forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga 

området. Sammantaget kommer 26 doktorander att antas hösten 2018. Utöver de 

gemensamma kurser, internat och övriga aktiviteter som anordnas forskarskolan har 

doktorander inom det utbildningsvetenskapliga området möjligheter att få medel för 

konferensdeltagande, forskarutbyte, utländska doktorandkurser m.m. inom ramen för LH:s 

ordinarie internationaliseringsutlysningar. 



BEDÖMNING AV DELMÅLUPPFYLLELSE ÅR 2017
Delmålet bör kunna nås inom den utsatta tidsramen (2020) om nuvarande 

förhållande säkerställs och fattade beslut genomförs i väsentliga delar

Delmålet är möjligt att nå inom tidsramen (2020) men ytterligare 

förändringar/åtgärder krävs

Delmålet är mycket svårt att nå i tillräcklig grad/utsträckning inom den utsatta 

tidsramen (2020)

Delmålet är inte aktuellt/prioriterat för verksamheten

BEDÖMNING AV FÖRÄNDRING JÄMFÖRT MED ÅR 2016

Måluppfyllelsen har ökat jämfört med föregående år

Måluppfyllelsen har inte förändrats jämfört med föregående år

Måluppfyllelsen har minskat jämfört med föregående år

Målet mättes inte föregående år

Når vi 

delmålet?

Förändring 

jämfört med 

2016
4.1 Minst 35 procent av de anställda professorerna ska vara kvinnor.

4.2 Universitetet har ett systematiskt och integrerat arbete med lika villkor.

4.4 Universitetet har strategisk planering av kompetensförsörjning på alla 

organisatoriska nivåer.

Umeå universitet 2020 ‒ vision och mål

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Huvudmål 4.  Det goda och effektiva universitetet

Delmål Uppnådda resultat per 31/12 2017



4.5 Andelen anställda och studenter som upplever god hälsa och välbefinnande 

samt har en hanterbar arbetsbelastning har ökat i jämförelse med 2015. 

4.6 Verksamhetsstödet vid universitetet ger ett bra stöd åt ledare på alla 

organisatoriska nivåer och verkar i ett sammanhängande system.

4.7 Universitetets prefekter och chefer har ett tydligt uppdrag och har 

förutsättningar för att utöva ett strategiskt ledarskap.

4.8 Universitetets tillgänglighet och ändamålsenlighet för medarbetare och 

studenter när det gäller information och lokaler har ökat i jämförelse med 

2015.

4.9 Universitetets klimat- och miljöpåverkan har minskat i jämförelse med 

2012.

4.10 Universitetet har i alla verksamheter ett systematiskt arbetsmiljöarbete 

som är integrerat i verksamhetsprocessen.

LH Medarbetare vid kansliet känner delaktighet i beredningsarbetet och andra 

processer som drivs från kansliet.

2020

LH Genom en tydlig ansvars- och arbetsfördelning verkar Lärarhögskolans 

kansli för att ge samtliga involverade i Lärarhögskolans verksamhet ett 

professionellt, lösningsfokuserat och flexibelt stöd. 

2020

LH Lärarhögskolans kansli bemöter studenter, medarbetare och det 

omgivande samhället med effektivitet, respekt, lyhörhet och öppenhet i 

enlighet med den gemensamma värdegrunden för statsanställda.

2018

LH Lärarhögskolans kansli  har pålitliga och tillfredsställande IT-baserade 

stödsystem som fungerar väl.

2020

Frågor om delaktighet diskuteras bl.a. på APT, planeringsdagar, vid framtagandet av 

gemensamma dokument etc. 
Kansliet har under 2017 förstärkts med ett antal nya medarbetare, för att förbättra stödet till 

verksamheterna. Arbetet med ansvars- och arbetsfördelning fortsätter under 2018.

Samtliga medarbetare vid kansliet har deltagit i utbildning gällande den gemensamma 

värdegrunden för statsanställda. 

Brister finns i ett flertal system som kansliet använder (exempelvis Studieplaneringsverktyget, 

Fokus, Ladok samt Skype for Business). Måluppfyllelsen ligger dock huvudsakligen utanför 

kansliets händer, eftersom det främst rör sig om system som ligger på UmU-nivå.



D.nr: FS 1.3.3-589-18

FAKULTET/LÄRARHÖGSKOLAN 2013 2014 2015 2016 2017

Organisation: Lärarhögskolan

Antal institutioner/arbetsenheter/centrumbildningar 

Ekonomi 

Intäkter totalt (tkr) * 216 485 204 217 201 218 218 749 229 511

       Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr, vh 10-13) 146 628 134 431 135 476 152 080 166 968

          - varav andel anslag (%) vh 10-11 79% 87% 85% 88% 85%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 12-13 21% 13% 15% 12% 15%

       Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23) 54 908 56 157 52 092 52 941 48 513

          - varav andel anslag (%) vh 20-21 93% 91% 97% 97% 99%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 22-23 7% 9% 3% 3% 1%

       Varav övrig/universitetsgemensam verksamhet (tkr, vh 90-91, vh 97) 14 949 13 629 13 650 13 728 14 030

         - varav andel anslag (%) 63% 53% 99% 99% 99%

         - varav andel försäljningsintäkter (%) 26% 47% 1% 1% 1%

         - varav andel övriga intäkter (%) 10%

Kostnader totalt (tkr) ** -214 764 -203 072 -199 421 -217 151 -229 165

       - varav andel löne- och övriga personalkostnader (%) 6% 8% 8% 8% 6%

       - varav andel lokalkostnader (%) 1% 1% 1% 1% 1%

       - varav andel driftskostnader (%) 90% 88% 89% 90% 91%

       - varav andel övriga kostnader (%) 3% 3% 2% 2% 2%

Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel) 84 098 89 085 87 370 91 900 97 668

       Myndighetskapital (tkr) 74 168 73 805 73 435 75 033 75 394

       - Varav årets kapitalförändring 1 720 1 145 1 796 1 598 346

       - Varav balanserat kapital 72 449 72 660 71 638 73 435 75 048

        Ej förbrukade projektmedel (tkr) 9 930 15 280 13 935 16 867 22 274

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

 Antal helårsstudenter 1 640 1 661 1 795 1 958 2 127

         - varav andel kvinnor (%) 72% 71% 71% 71% 72%

         - varav andel män (%) 28% 29% 29% 29% 28%

Antal helårsprestationer 1 475 1 478 1 624 1 738 1 857

den 28 februari 2018

Nyckeltal Verksamhetsberättelse
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Antal studieavgiftsskyldiga studenter (hstk) 0 0 0 0 0

Antal inresande utbytesstudenter (hstk) 13 13 10 14 16

Antal utresande utbytesstudenter (hstk) 3 1 3 18 3

Prestationsgrad (%)*** 79% 87% 74% 82% 85%

Forskning och utbildning på forskarnivå 

Antal nyantagna doktorander 0 19 0 17 0

         - varav andel kvinnor (%) 0% 47% 0% 65% 0%

         - varav andel män (%) 0% 53% 0% 35% 0%

Antal aktiva doktorander 29 49 45 58 50

         - varav andel kvinnor (%) 69% 59% 58% 70% 62%

         - varav andel män (%) 31% 41% 42% 30% 48%

Antal doktorsexamina 0 4 3 9 10

         - varav andel kvinnor (%) 0% 75% 67% 44% 60%

         - varav andel män (%) 0% 25% 33% 56% 40%

Antal licentiatexamina 0 0 0 0 0

         - varav andel kvinnor (%) 0% 0% 0% 0% 0%

         - varav andel män (%) 0% 0% 0% 0% 0%

Erhållna forskningsbidrag (tkr) 6 000 3 000 2 000 1 000 4 000

Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 

Personal 

Antal anställda (årsarbetskrafter) 16 18 20 19 18

         - varav andel kvinnor (%) 76% 81% 82% 81% 72%

         - varav andel män (%) 24% 19% 18% 19% 28%

       Varav andel lärare/forskare 5% 6%

         - varav andel kvinnor (%) 100% 100%

         - varav andel män (%) 

       Varav andel professorer 

         - varav andel kvinnor (%) 

         - varav andel män (%) 

       Varav andel disputerade lärare 100% 100%

         - varav andel kvinnor (%) 100% 100%

         - varav andel män (%) 

Bilaga p 24 D



*För att få fram Lärarhögskolans intäkter har de intäkter som fördelas ut till institutionerna räknats bort. På vh 

10-13 har följande projekt plockats bort; 6000 11 100, 11 235, 11 240, 11 700, 18 010, 13 520, 11 222 och 11 

223. På vh 20-22 har följande projekt plockats bort; 6000 18 011, 41 000, 41 100, 49 105 samt intervallet 42 

100-42 190.

**För att få fram kostnaderna har de intäkter som fördelats ut till institutionerna lagts till på budgetkod 520, 

drift. Det finns inget sätt att utläsa hur de intäkter som Lärarhögskolan fördelar till institutionerna fördelar sig på 

olika kostnadsposter på institutionerna. För enkelhetens skull har därför allt lagts på driften. 

***Kan inte plocka ut prestationsgrad för utresande, siffrorna avser inresande

Bilaga p 24 D
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Budgetunderlag 2019 

Bakgrund 

Inför budgetarbetet 2019 ska fakulteternas nämnder och Lärarhögskolans styrelse fatta beslut om 

underlag för budget 2019. 

Lärarhögskolan ska i underlaget kommentera utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt 

forskning och utbildning på forskarnivå med avseende på tre punkter: 

 Kommentera viktiga förändringar år 2018 inom utbildning på grund- och avancerad nivå 

respektive inom forskning och utbildning på forskarnivå. 

 Utifrån verksamhetsplaneringen övergripande ange hur verksamheten inom utbildningen 

respektive forskningen planerar att utvecklas år 2019. 

 Kommentera den förväntade utvecklingen inom grundutbildningen respektive forskningen 

för perioden 2019-2021 där verksamhetsplaneringen utgör grunden. 

 

Innehållet i budgetunderlaget överensstämmer med Lärarhögskolans verksamhetsplan och 

förslaget finns i bifogad bilaga, Budgetunderlag 2019 Lärarhögskolan.  

Föredragande 

Anna Nordström  

Beredning 

Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli och ledning.  

Förslag till beslut 

Lärarhögskolans styrelse beslutar att: 

 fastställa förslag till budgetunderlag 2019 enligt bilaga, samt att 

 omedelbart justera protokollet för expediering till Planeringsenheten 2018-04-18 

Bilagor: 

 Budgetunderlag 2019 Lärarhögskolan, bilaga p 25 B 

Expedieras till: Per Ragnarsson, Carina Henningsson, Boa Drammeh, Maria Löfgren, Anna 

Nordström 



Rapporteringsmall 

Budgetchef Per Ragnarsson 

Bitr. budgetchef Carina Henningsson 
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Till fakultetsnämnder  
och andra berörda enheter 

 

 

 
 
 

 

Mall för lämnande av uppgifter enligt 
anvisningar för verksamhetsplanering och budget år 2019 

 
 
 

Anvisningar beslutade av universitetsstyrelsen den 20 februari 2018. 
 

Tacksam om uppgifterna lämnas inom respektive tabell och/eller ruta. 

 
 

Underlag från: 
 

Lärarhögskolan 
 

 
 
 
 
 
 

Returneras ifylld enligt angivet datum för respektive område 
till planering@adm.umu.se  

mailto:planering@adm.umu.se


Rapporteringsmall 

Budgetchef Per Ragnarsson 

Bitr. budgetchef Carina Henningsson 
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1  Inledning 
 
Universitetsstyrelsen fastställde 2018-02-20 de anvisningar som inleder arbetet med verksamhetsplanering 
och budget inför år 2019. Denna mall gäller för inlämnade av underlag enligt anvisningarna och ska inlämnas 
till Planeringsenheten enligt angivna tidpunkter i denna mall. Anvisningar avseende uppföljning av 
verksamhetsåret 2018 kommer att beslutas av rektor i oktober 2018. 
 

Universitetsstyrelsen fastställer budget för år 2019 inklusive ekonomisk plan för perioden 2020‒2021 innan 
regeringen presenterar budgetpropositionen för år 2019. Universitetsstyrelsen ger därför rektor delegation 
att fatta tilläggsbeslut om budget utifrån budgetproposition. År 2018 är det valår och vid valår samlas 
riksdagen för beslut om budgetpropositionen senare än vanligt. Om valet leder till regeringsskifte kan den 
nya regeringen behöva mer tid för att lämna sitt förslag till statsbudgeten och regeringen kan därför vid valår 
vänta ända till den 15 november med att lämna budgetpropositionen. Universitetsstyrelsen ger också rektor 
delegation att fatta beslut om verksamhetsplan för år 2019 där fastställda delmål för år 2019 ingår. I enlighet 
med rektors delegationsordning, fastställer även fakultetsnämnder, Lärarhögskolans styrelse, 
Universitetsförvaltning och Universitetsbiblioteket egna verksamhetsplaner för år 2019. 
 

2  Anvisningar och planeringsförutsättningar 
 
För mer information om anvisningar, övergripande planeringsförutsättningar, planeringsförutsättningar 
inför 2018, samt tidplan för arbetet ‒ se Anvisningar för verksamhetsplanering och budget inför år 2019 
(dnr FS 1.1-194-18). 
 
Nedan visas processen för verksamhetsplanering och budget under år 2018. 

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/planering-och-uppfoljning/anvisningar-vp-och-budget-2019.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/planering-och-uppfoljning/anvisningar-vp-och-budget-2019.pdf


Rapporteringsmall 

Budgetchef Per Ragnarsson 

Bitr. budgetchef Carina Henningsson 
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3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

3.1 Utgångsläge år 2018 samt planering för perioden 2019−2021 

Enligt regleringsbrevet är anslaget till utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 421 miljoner kronor för 
år 2018 varav takbeloppet uppgår till 1 396 miljoner kronor och särskilda medel till 25 miljoner kronor.  
 
Umeå universitet överskred takbeloppet år 2017 med 2,1 miljoner kronor (+0,16 procent i förhållande till 
takbelopp) vilket innebär att den överproduktion som universitetet får spara till kommande budgetår, för att 
de år universitetet underskrider takbeloppet berättiga till ersättning, numera uppgår till 126 miljoner kronor.  
 
Inför år 2019 är det fortsatt viktigt att fortsatt endast ha ett marginellt överskridande av takbeloppet eller 
balans, i syfte att undvika en situation där universitetet själv finansierar utbildningsplatser och inte uppbär 
någon ekonomisk ersättning från staten för dessa platser. Sedan år 2016 har ingen överproduktion av 
helårsstudenter/helårsprestationer ingått i budgetramarna, något som heller inte ingår i den preliminära 
budgetramen för år 2019. 

 

Nämnderna samt styrelsen för Lärarhögskolan skall i sina budgetunderlag senast den 18 april: 
 

 Kommentera viktiga förändringar år 2018 inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

 Utifrån fakultetens/Lärarhögskolans verksamhetsplanering övergripande ange hur verksamheten 
inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå planerar att utvecklas år 2019.  

 Kommentera i en analys den förväntade utvecklingen inom utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå för perioden 2020−2021, där fakultetens/Lärarhögskolans verksamhetsplanering utgör 
grunden.  

 
Kommentarer avseende viktiga förändringar år 2018: 

Förskollärarprogrammet i Örnsköldsvik har startat. Det var 24 studenter som påbörjade utbildningen som 

hade ett planeringstal på 30 platser. 

Hösten 2017 beslutade regeringen om att införa en ny tvåämnesutbildning för blivande ämneslärare i 

grundskolans årskurs 7-9 på 240 hp. Till hösten 2018 har 20 platser reserverats för denna utbildning, med 

ingångsämnet slöjd och med möjlighet till val av sju andraämnen. 

Möjligheten att ge fler lärarutbildningar flexibelt ses över under 2018.  

Enligt regleringsbrevet ges ersättning för kurser inom praktiskt estetiska ämnen motsvarande 

utbildningsområde övrigt. Umeå universitet följer dessa riktlinjer. Inom Lärarhögskolan ges sådana kurser i 

ämnena bild och idrott. Lärarhögskolan kommer under 2018 att ge en extra tilldelning till dessa kurser så att 

dessa utbildningar kan konkurrera med liknande utbildningar i landet. Andra lärosäten klassificerar 

nämligen kurser inom praktiskt estetiska ämnen till design och idrott. 

Rutiner för systematiska avhoppsanalyser har utformats. Dessa kommer att vara i bruk under våren 2018. 

En ny omgång av speciallärarutbildning inom ramen för lärarlyftet startar till hösten 2018. Maximalt erbjuds 

45 platser, att jämföra med att 58 lärare påbörjade påbyggnadsutbildningen hösten 2017. Detta kan påverka 

antagningssiffrorna till utbildningen som ges inom den anslagsfinansierade verksamheten. Utbildningen är 

reviderad inför 2018 med nytt innehåll om neuropsykiatriska funktionshinder och möjlighet till breddning 

för speciallärare.  

 



Rapporteringsmall 

Budgetchef Per Ragnarsson 

Bitr. budgetchef Carina Henningsson 
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Distansvarianten av Snabbspåret har uppmärksammats nationellt och deltagare från bland annat 

Göteborgstrakten kommer att anvisas till Umeå universitet i stället för Göteborg. Detta medför troligtvis fler 

deltagare. 

Planerad utveckling år 2019: 

I enlighet med regeringsbeslut U2017/04678/UH och en preliminär bedömning av hur stor del av 

anslagsökningen som ska fördelas till lärarutbildningar, planerar Lärarhögskolan för sommarkurser 

motsvarande 24 HST. Institutionerna ska äska medel för dessa i särskild ordning i samband med att äskande 

görs för fristående kurser 2019. 

Möjligheten att erbjuda den kompletterande pedagogiska utbildningen, KPU, på helfart utreds förnärvarande 

och det planeras för att införa denna variant med cirka 30 platser med start hösten 2019. 

En reviderad form av yrkeslärarprogrammet och studie- och yrkesvägledarprogrammet kan komma att starta 

2019. 

Implementering av flexibel lärarutbildning påbörjas under 2019 och förväntas vara genomförd 2020. 

Kommentarer till förväntad utveckling år 2020−2021: 

Antal studenter inom KPU förväntas öka. Bland annat genom att en flexibel modell med möjlighet att läsa på 

distans och att växla upp och ner i studietakt beroende på vilka förutsättningar man har kommer att utredas. 

En arbetsplatsintegrerad utbildning förväntas vara införd. 

Under 2020 kan effekterna av Snabbspåret börja ses på antagningssiffrorna till vidareutbildning av 

utländska lärare. 

Lärarhögskolan har sedan 2014 en positiv utveckling av utfallet av antalet helårsstudenter och 

helårsprestationer. Den förväntade utvecklingen är att Lärarhögskolan ökar ytterligare under perioden 2019-

2020, till följd av de ovan nämnda planerade satsningarna. Lärarhögskolans preliminära utbildningsram för 

2019 och 2020 är 161 189 tkr respektive 164 184 tkr. I antal helårsstudenter innebär detta att Lärarhögskolan 

under 2019 ska komma upp i cirka 2 200 helårsstudenter för att nyttja hela ramen och ytterligare drygt 60 

under 2020. Inom lärarutbildningarna som ju är ett legitimationsyrke är kanske inte alltid antal 

helårsstudenter ett bra mått på framgång utan kanske snarare antal studenter som når en examen. 

Lärarhögskolan har för avsikt att under perioden närmare följa detta nyckeltal. 



Rapporteringsmall 

Budgetchef Per Ragnarsson 

Bitr. budgetchef Carina Henningsson 
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4 Forskning och utbildning på forskarnivå 

4.1 Utgångsläge år 2018 samt planering för perioden 2019−2021 

Enligt regleringsbrevet är anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå 1 118 miljoner kronor för år 
2018, varav medel för strategiska forskningsområden ingår med 63 miljoner kronor. Förslag till fördelning av 
medel år 2019 kommer att lämnas i budgetpropositionen som kommer hösten 2018.  
 
Enligt de preliminära ramar som angavs för år 2019 i budgetpropositionen inför år 2018, uppskattas Umeå 
universitets del av medel för forskning och utbildning på forskarnivå öka med ca 32 miljoner kronor år 2019. 
Planeringsförutsättningarna för 2019 bedöms innehålla viss osäkerhet främst beroende på hur stor del som 
kommer att fördelas utifrån de tre kvalitetsindikatorerna och ev. justerad indexnivå för pris- och 
löneomräkning. Osäkerheten är också stor kring hur Umeå universitets anslag till forskning och utbildning 
på forskarnivå kommer att utvecklas år 2020, vilket är den tidpunkt som utredningens förslag tidigast väntas 
få genomslagskraft i resurstilldelningen till universitet och högskolor. 
 
Förutom fördelning av budgetramar till fakulteter och Lärarhögskolan, tillkommer fördelning av medel till 
särskilda satsningar.  
 

Nämnderna samt styrelsen för Lärarhögskolan skall i sina budgetunderlag senast den 18 april: 
 

 Kommentera viktiga förändringar år 2018 inom forskning och utbildning på forskarnivå. 

 Utifrån fakultetens/Lärarhögskolans verksamhetsplanering övergripande ange hur verksamheten 
inom forskning och utbildning på forskarnivå planerar att utvecklas år 2019.  

 Kommentera den förväntade utvecklingen inom forskning och utbildning på forskarnivå för 
perioden 2020−2021, där fakultetens/Lärarhögskolans verksamhetsplanering utgör grunden.  

 
OBS! Ansökningsprocess för att bli Umu forskningsinfrastruktur sker enligt särskild ordning senast 
den 31 mars. Läs mer.  

Kommentarer avseende viktiga förändringar år 2018: 

I samband med den tillfälliga neddragningen på 9 000 tkr av Lärarhögskolans forskningsbudget för 2018 

gjordes en del anpassningar till själva neddragningen. Dessutom initierades åtgärder för att på sikt minska 

myndighetskapitalet mer än vad som tidigare planerats vid Lärarhögskolan och vid två institutioner. Dessa 

åtgärder finns dokumenterade i en åtgärdsplan som skrevs i dialog med institutionerna. 

Lärarhögskolans forskarskola delfinansierar vartannat år nyantagning av 15-20 doktorander. Inför 2018 års 

antagning görs en extra satsning på doktorander med inriktningar mot specialpedagogik och tidiga skolår då 

det råder stor brist på disputerade för lärarutbildningens grundutbildning inom dessa områden. 

En ny omgång med riktade satsningar i samverkan med institutioner görs 2018-2021. 

Planerad utveckling år 2019: 

Utöver de ovan nämnda satsningarna kommer förbrukning av medel inom den nationella 

försöksverksamheten för praktiknära forskning att har kommit igång i full skala.  

Kommentarer till förväntad utveckling år 2020−2021: 

Lärarhögskolans forskningsbudget kommer att användas enligt den långsiktiga forskningsplan som sträcker 

sig fram till 2023. Enligt denna plan kommer Lärarhögskolan vid utgången av 2020 ha ett myndighetskapital 

som understiger 10 procent av kostnaderna.  

https://www.aurora.umu.se/nyheter/2018/2/umu-forskningsinfrastruktur/


Rapporteringsmall 

Budgetchef Per Ragnarsson 

Bitr. budgetchef Carina Henningsson 
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Under 2020 kommer Lärarhögskolan att påbörja finansiering av ytterligare 15 – 20 doktorander inom ramen 
för forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området. Nya treåriga samverkansprojekt kommer att 
utlysas och påbörjas 2020. 



Rapporteringsmall 

Budgetchef Per Ragnarsson 

Bitr. budgetchef Carina Henningsson 
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5 Gemensamt för alla verksamhetsgrenar 

5.1 Verksamhetsplanering för 2019‒2021 

I enlighet med universitetsstyrelsens beslut har en revidering skett gällande process och modell för 
verksamhetsplanearbetet och inför år 2018 fastställde rektor konkreta och uppföljningsbara delmål. 
Delmålen har reducerats från att tidigare omfatta 38 till att numera vara 13, varav sju är obligatoriska och 
därmed ska gälla för samtliga organisatoriska nivåer under förutsättning att de är relevanta för respektive 
verksamhet. Strategier och uppföljningskriterier för respektive delmål har utarbetats och ingår som bilaga i 
Verksamhetsplan 2018 Umeå universitet.  
 
Rektor fastställer verksamhetsplan för år 2019 den 19 juni där beslutade delmål ingår, samt särskilda 
prioriteringar och nationella uppdrag som är aktuella för år 2019. 
 
I enlighet med rektors delegationsordning kan fakultetsnämnder, Lärarhögskolans styrelse, Universitetsför-
valtning och Universitetsbiblioteket vid behov revidera sina fastställda delmål inför år 2019. 
 

Fakultetsnämnder, styrelsen för Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och Universitetsbibliotek ska i 
sina verksamhetsplaner för år 2019 senast den 31 oktober: 
 

 Inkludera samtliga obligatoriska delmål (inkl. uppföljningskriterier och strategier för dessa) under 
förutsättning att de är relevanta för verksamheten,  

 inkludera ev. egna formulerade (vid behov reviderade) delmål (inkl. uppföljningskriterier och 
strategier), 

 inkludera de särskilda prioriteringar och nationella uppdrag som anges i kommande 
verksamhetsplan för Umeå universitet år 2019, kort kommentera handlingsplan för dessa, samt 
inkomma med uppföljningsrapport enligt särskilt utskick i maj respektive oktober, 

 beakta den inriktning som i övrigt anges i verksamhetsplan för Umeå universitet år 2019, 

 i särskilda avsnitt lyfta fram de viktigaste punkterna inom respektive område nedan samt kort 
kommentera hur fakulteten/motsv. arbetar med dessa: 
- kompetensförsörjning  
- arbetsmiljö 
- lika villkor 
- mångfald (aktiva åtgärder dokumenteras), 

Som stöd för arbetet med områdena ovan, se webbsidorna Kompetensutveckling och Arbetsmiljö 
       mer information. 

 I övrigt utifrån önskemål ange egna riktlinjer för arbetet med verksamhetsplanering till 
underliggande institutioner/enheter. 

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/planering-och-uppfoljning/vp-2018-170629.pdf
https://projekt.aurora.umu.se/projekt/chefshandboken/Sidor/Kompetensförsörjning.aspx
https://projekt.aurora.umu.se/projekt/chefshandboken/Sidor/SAM.aspx
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5.2 Intern styrning och kontroll 
 
Enligt förordningen om intern styrning och kontroll (2007:603) skall Umeå universitet upprätta en 
riskanalys i syfte att identifiera omständigheter som utgör risk för att universitetet inte uppfyller sina mål 
eller uppdrag för verksamheten. I december 2017 fastställde universitetsstyrelsen riskanalys för 
universitetsgemensam nivå för år 2018, avseende risker kopplade till delmål, bestämmelser, lagar och regler. 
 

Fakultetsnämnder, Lärarhögskolans styrelse, Universitetsbibliotek och Universitetsförvaltning ska som 
ett led i att utveckla processen för intern styrning och kontroll senast den 31 oktober: 
 

 Utifrån universitetets modell för intern styrning och kontroll revidera den riskanalys som inför år 
2018 fastställts avseende viktiga risker kopplade till bestämmelser, lagar och regler.  

 Återrapportera checklistan avseende intern styrning och kontroll, samt även lämna en bedömning 
huruvida verksamhetens process för intern styrning och kontroll är tillfredsställande. Checklistan 
för år 2018 kommer att ses över och sändas ut senast den 21 juni samt följas upp i dialog mellan 
universitetsledning och fakultetsledning/motsvarande i november. 

 Återrapportera riskparametrar avseende resor och representation enligt särskilda anvisningar som 
kommer att skickas ut senast den 21 juni. 

5.3 Investeringar och hyresbudget 
 
Investeringarna avser i huvudsak ombyggnationer och medel till inredning/utrustning, dessutom finansieras 
universitetets skadeförsäkring av dessa medel.  
 

Till Lokalförsörjningsenheten uppdras att senast den 28 mars: 
 

 Redovisa förslag till budget för universitetsgemensamma investeringar uppdelad på avskrivningar 
och nya åtaganden i prioritetsordning, efter samråd med fakulteter, Lärarhögskolan, 
Universitetsbibliotek och Universitetsförvaltning.  
 
Prioritetsordningen ska vara indelad i följande tre nivåer: Högsta prioritet, Prioritet angelägen 
respektive Prioritet kan vänta, samt definierade genom redovisning av vilka typer av åtgärder som 
ingår i respektive nivå. 
 

 Redovisa förslag till hyresbudget för år 2019 samt hyreskalkyl för 2020−2021. 
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5.4 Universitetsgemensamma funktioner 
 
En princip vid budgetering av universitetsgemensamma funktioner har varit att dess relativa andel av 
universitetets samlade resurser inte bör öka. Den relativa andelen har också legat fast kring 10,7−11,5 procent 
under de senaste åren. Inför år 2019 finns en osäkerhet över exakt hur stor universitetets budgetram från 
regeringen kommer att vara, samt hur stor andel de universitetsgemensamma kostnaderna ska utgöra. 
Arbetet med att uppnå en ökad flexibilitet i nuvarande modell fortsätter under år 2018. Utgångspunkten 
inför år 2019 är att de universitetsgemensamma kostnadernas andel av fakulteternas anslag samt styrelsens 
strategiska resurs ska vara oförändrad år 2019 jämfört med år 2018.  

Enligt beslutad budget år 2018 har ett par utvecklingsområden som är att betrakta som Umu-gemensam 
infrastruktur identifierats. Bland dessa kan nämnas införande av central back-up för alla medarbetares 
elektroniska information och myndighetskravet för den nya dataskyddsförordningen.  
 

Ansvariga för universitetsgemensamma funktioner ska senast den 18 april: 
 

 Kommentera viktiga förändringar år 2018 inom universitetsgemensamma funktioner. 

 Ange hur genomförande utifrån budgetram år 2018 har skett och hur identifierade områden enligt 
budget år 2018 har utvecklats. 

 Särskilt redovisa vilka förbättringar och effektiviseringar som kunnat genomföras genom 
anslagsförändringar. 

 Utifrån gällande verksamhetsplanering övergripande ange hur verksamheten planerar att utvecklas 
år 2019. 

 Kommentera i en analys den förväntade utvecklingen inom universitetsgemensamma funktioner 

för perioden 2020‒2021. 
 

OBS! Universitetsbiblioteket, Universitetsförvaltningen samt Övrigt universitetsgemensamt 
erbjuds senast den 14 mars inkomma med punktlista över större budgetfrågor inför 
2019, d.v.s. före ordinarie budgetmall ska vara inlämnad och som underlag inför 
dialogträffar 21-26/3. Sänds till planering@adm.umu.se  

Kommentarer avseende viktiga förändringar år 2018:  
 
 
 

Kommentarer till hur genomförande utifrån budgetram år 2018 har skett och hur 
identifierade områden enligt budget år 2018 har utvecklats:  
 
 
 

Kommentarer till förbättringar och effektiviseringar som kunnat genomföras genom 
anslagsförändringar: 
 
 
 

Planerad utveckling år 2019:  
 
 
 

Kommentarer till förväntad utveckling för perioden 2020─2021: 
 
 
 

mailto:planering@adm.umu.se
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Till ordförande för IT-rådet uppdras att senast den 28 mars: 
 

 Sammanställa och ge en analys över både befintliga respektive planerade IT-system inom befintlig 
ram. 

 Sammanställa och ge en analys över befintliga IT-system som i närtid kan avvecklas. 

 Sammanställningen ska innehålla en prioritering där siffran 1 anges för IT-system som anses vara 
mycket viktiga, siffran 2 ska anges för IT-system som anses kan bedrivas men inte är lika viktiga 
och siffran 3 anges för IT-system som bör avvecklas/utfasas. 

 

Ange befintliga 
IT-system 

Analys över respektive befintligt IT-system 
(ange ev. utvecklingsbehov, alternativt ev. behov av  
avveckling/utfasning) 

Prioritering 
(1−3) 

   

   

   

   

   

Ange planerade 
IT-system 

Analys över respektive planerat IT-system 
Prioritering 
(1–3) 

   

   

   

   

   

Ange IT-system 
som i närtid kan 
avvecklas 

Analys över respektive IT-system 
Prioritering 
(1–3) 

   

   

   

   

   

Eventuella ytterligare kommentarer: 
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Till enhetschef för Universitetsservice uppdras att senast den 28 mars: 
 

 Utifrån beslutad modell för beräkning av lokalvårdspris föreslå beräknat lokalvårdspris för år 2019, 
samt kommentera i en analys vilka eventuella konsekvenser föreslaget pris skulle innebära. 

 
Föreslaget beräknat lokalvårspris för år 2019: 
 
 
 
 
Analys över vilka eventuella konsekvenser föreslaget pris innebär:  
 
 
 
 
Eventuella ytterligare kommentarer: 
 
 
 

 
 

Till enhetschef för Ekonomienheten uppdras att senast den 28 mars: 
 

 Sammanställa och inkomma med underlag för beräkning av nivå för lönekostnadspåslag (LKP), 
samt kommentera i en analys vilka eventuella konsekvenser föreslagen nivå skulle innebära. 

 
Föreslagen nivå för lönekostnadspåslag (LKP) år 2019: 
 
 
 
 
Analys över vilka eventuella konsekvenser föreslagen nivå innebär:  
 
 
 
 
Eventuella ytterligare kommentarer: 
 
 
 

 
 

Till enhetschef för Internrevisionen uppdras att senast den 30 april: 
 

 Inkomma med underlag avseende ekonomiskt utfall för år 2017, myndighetskapital per 2017-12-31, 
prognos av ekonomiskt utfall för år 2018 samt prognos för år 2019 inklusive kommentarer, d.v.s. 
som underlag inför samråd om budgetram för internrevision år 2019. 

 
 

Till enhetschef för Personalenheten uppdras att senast den 23 maj: 
 

 Inkomma med underlag avseende ekonomiskt utfall för år 2017, myndighetskapital per 2017-12-31, 
prognos av ekonomiskt utfall för år 2018 samt prognos för år 2019 inklusive kommentarer, d.v.s. 
som underlag inför samråd om budgetram för arbetsmiljö år 2019. 
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Dimensionering programutbud 2019/2020 

Bakgrund 

Utgångspunkten för dimensioneringen ur ett ekonomiskt perspektiv är det preliminära 

utbildningsanslaget för 2019 på 161 mnkr, enligt Budget 2018, Dnr: FS 1.3.2-853-17 och den 

preliminära fördelningen av HST på de 11 utbildningsområdena som Lärarhögskolan har att 

hantera, se bilaga 1. Enligt dessa underlag kommer den genomsnittliga prislappen per helårsstudent, 

HST, vara 73,5 tkr. 

Med denna genomsnittliga prislapp har Lärarhögskolan råd att utbilda studenter motsvarande 2 195 

HST. 

Dessa 2 195 HST ska fördelas mellan nedanstående fyra delar: 

1. studenter inne i systemet till och med 181231, 

2. programnybörjare 2019, 

3. sommarkurser 2019 och  

4. fristående kurser. 

De studenter som beräknas finns inne i systemet 181231 motsvarar 1 432 HST och genererar 

kostnader på cirka 105 mnkr. 

Efter att hänsyn tagits till remissvar, söktryck ett par år bakåt i tiden samt antalet faktiskt 

registrerade är förslaget att det avsätts medel från 2019 års anslagsram som täcker kostnader för ett 

totalt planeringstal på 780 platser. Detta motsvarar cirka 390 HST och en kostnad på cirka 29 mnkr. 

Se bilaga 2, ”Dimensionering av programutbud 2019/2020”. 

Kvar att i ett senare skede fördela mellan sommarkurser och fristående kurser är 373 HST. 

Precis som i fjol ska planeringstalen tolkas som dels en viljeyttring om inriktning från 

Lärarhögskolan dels som ett ekonomiskt-och sålunda också personalplaneringsverktyg för 

institutionerna. Nedan kommenteras de föreslagna planeringstalen. 

Förskollärarprogrammet: Mot bakgrund av det minskade söktrycket de senaste åren föreslås 

en sänkning av planeringstalet från 80 platser till 60 för ht 2019 jämfört med 2018. Planeringstalet 

för vt 2020 föreslås ligga kvar på 40 platser. 

Grundlärarprogrammen: Här föreslås en sänkning från 35 platser till 30 på inriktningen mot 

Fritidshem. Motiveringen är det minskade söktrycket ht 2017 då endast 16 studenter registrerade 

sig. Planeringstalet för F-3 och 4-6 föreslås ligga kvar på 65 respektive 40 platser. 

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9: Hösten 2017 beslutade 

regeringen om att införa en ny tvåämnesutbildning för blivande ämneslärare i grundskolans 

årskurs 7-9 på 240 hp. Till ht 2018 har 20 platser reserverats för denna utbildning. För ht 2019 

föreslås en minskning till totalt 10 platser, 5 till ingångsämnet slöjd textil och 5 till slöjd trä och 

metall.  
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Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan: I planeringstalen för ht 

2018 och vt 2019 gjordes en anpassning till mer verklighetsanpassade planeringstal och totalt sett 

sänktes planeringstalen från 245 till 214. Totalt sett föreslås till 2019/2020 en liten ökning av 

planeringstalen med total 12 platser. 

Musik- och bildämnet ges med framgång inom den kompletterande pedagogiska 

utbildningen, via halvfartsstudier och därför föreslås ett lägre planeringstal än ht 2018. 

Musik föreslås minska med 3 platser till 5 platser och bild med 5 platser till totalt 5 platser. 

För att anpassa planeringstalen till söktrycket föreslås minskningar även i naturkunskap 

från 8 till 5 platser, i svenska från 28 till 25 platser samt i svenska som andra språk från 10 

till 5 platser. Lärarhögskolan lämnar öppet för diskussion till en utökning om det finns 

behöriga sökanden till svenska för andra språk. 

Inga förändringar i planeringstal förslås för ingångämnena; biologi, engelska, 

samhällskunskap och religion jämfört med 2018/2019. 

Nya utbildningsmöjligheter för studenter som läser moderna språk, franska, spanska och 

tyska, öppnades upp från ht 2017 genom att ämnen ges inom ramen för den kompletterande 

pedagogiska utbildningen, dels genom halvfartsstudier men också genom förhöjd studietakt. 

Med anledning av detta gjordes en minskning av planeringstalen i fjol. Då söktrycket såg 

något bättre ut för ht 2017 föreslås en mindre höjning av planeringstalen med 1 plats per 

ämne inför ht 2019. Liksom i fjol lämnar Lärarhögskolan öppet för diskussion till en 

utökning om det finns behöriga sökanden. 

Planeringstalet för geografi föreslås öka från 5 till 8 platser med motiveringen att det är ett 

nytt ämne och det fanns fler behöriga sökande ht 2017. 

Ett gott söktrycket ht 2017 för ämnena historia, idrott och hälsa samt matematik motiverar 

en ökning av planeringstalen för dessa ämnen. Historia föreslås öka från 20 till 25 platser, 

idrott och hälsa från 25 till 30 platser och matematik från 20 till 30 platser. 

Yrkeslärarprogrammet: Här föreslås en sänkning från 40 platser till 35. Anledningen är 

främst att många studenter faller bort under antagningsprocessen.   

Specialpedagogprogrammet: Inga förändringar i planeringstal förslås jämfört med 

2018/2019. 

Speciallärarprogrammet: Inga förändringar i planeringstal förslås jämfört med 2018/2019. 

Studie- och yrkesvägledarprogrammet: Inga förändringar i planeringstal förslås jämfört 

med 2018/2019, avseende reguljära programmet och distans. För den överbryggande terminen 

föreslås en minskning med 5 platser till totalt 35.  

Kompletterande pedagogisk utbildning: Planeringstalet för KPU med förhöjd studietakt för 

forskarutbildade påverkas av antalet utbildningsbidrag som regeringen beslutar om. Inga nya 

besked har kommit och planeringstalet är 15. 
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KPU på 100 procent antas i dagsläget ersätta KPU förhöjd studietakt och planeringstalet föreslås 

bli 45, att jämföra med 2018/2019 då planetringstalet för KPU förhöjd studietakt är 30. 

Inriktningen KPU med halvfart föreslås, med anledning av svårigheter att rekrytera studenter, ett 

sänkt planeringstal från 40 till 35. Detta trots att det ht 18 ges möjlighet till studier i fler ämnen. 

Föredragande 

Anna Nordström 

Beredning 

Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli. En remiss skickades ut via 

fakulteternas kanslichefer till institutionerna. Inkomna synpunkter har beaktats i förslag till 

planeringstal för 2019/2020. 

Förslag till beslut 

Lärarhögskolans styrelse beslutar att: 

 fastställa förslag till planeringstal för 2019/2020. 

Bilagor: 

1. Prel fördelning av HST på utb.omr, bilaga p 26 B 

2. Dimensionering av programutbud 2019-2020, bilaga p 26 C 

3. Antagningsstatistik 2011-2017, bilaga p 26 D 

Expedieras till:  

Catarina Rudälv, Helena Näs, Birgit Andersson, Karolina Broman, Lili-Ann Kling, Svea Maria 

Kuoppa, Per Höglund, Jeanette Dareblom, Susanne Fahlgren, Åsa Boily, Birgitta Wilhelmsson, 

Anna Rådström, Anna-Karin Lidström Persson, Boa Drammeh, Agnetha Simm, Anna Nordström, 

Diariet 



Antal HST/HPR Utgångspunkt

Belopp Intäkter

Utbildningsomr Antal HSTAntal HPR HST HPR HST HPR Summa Utbildningsomr Antal HSTAntal HPR Utgångsvärde 2 235

Hum 469 377 32 401 21 114 15 196,2 7 959,8 23 156,0 0,2137 Hum 478 384

Sam 531 407 32 401 21 114 17 217,0 8 584,6 25 801,6 0,2421 Sam 541 414 Förändring -40

Jur 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0000 Jur Ny HST 2 195

Natur 256 202 55 248 41 436 14 138,6 8 372,1 22 510,7 0,1166 Natur 261 206 Förändring i % 98,21%

Teknik 92 89 55 248 41 436 5 057,0 3 705,8 8 762,8 0,0417 Teknik 93 91

Vård 25 21 58 736 50 872 1 446,6 1 064,9 2 511,5 0,0112 Vård 25 21 Fristående 380

XXX 0 0 32 401 0,0 0,0 0,0 0,0000 XXX efter neddragning 373

VFU 190 162 55 850 54 186 10 584,5 8 770,3 19 354,8 0,0863 VFU 193 165

Undervisning 473 402 39 409 41 285 18 635,3 16 612,8 35 248,0 0,2154 Undervisning 481 410

Övrigt 50 42 44 369 34 310 2 204,9 1 426,6 3 631,5 0,0226 Övrigt 51 42

Idrott 45 38 114 068 52 787 5 153,2 1 999,8 7 153,0 0,0206 Idrott 46 39

Design 36 35 156 559 95 386 5 689,0 3 352,0 9 041,0 0,0166 Design 37 36

Konst 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0000 Konst

Musik, omklassas 19 13 55 248 41 436 1 058,1 539,2 1 597,2 0,0087 Musik, omklassas 20 13

Musik 10 10 135 067 85 399 1 326,5 838,7 2 165,2 0,0045 Musik 10 10

DELSUMMA 2 195 1 798 97 707 63 227 160 934 1,0000 DELSUMMA 2 235 1 830

Budget 2019 161 189

Prel. avräkning -255 Om positivt tal överproduktion i förhållande till budget, om negativt betala tillbaka

Efter prel. avräkning 160 934

Fyll i

Hämtar fr annan flik

Budget 2019 Utgångsvärde prel rtv19 1803

Bilaga p 26 B



Planeringstal inför 2019/2020

Program och inriktning
Ht 2014 Vt 2015 Ht 2015 Vt 2016 Ht 2016 Vt 2017 Ht 2017 Vt 2018 Ht 2018 Vt 2019 Ht 2019 Vt 2020

Förskollärarprogrammet 90 40 80 40 80 40 80 40 80 40 60 40

Utlokaliserad utbildning till Ö-vik 30

Grundlärarprogrammet

inriktning mot Fritidshem 25 30 35 35 35 30

inriktning mot F-3 50 80 60 60 60 65

inriktning mot 4-6 30 40 40 40 40 40

Totalt Grundlärarprogrammet 105 150 135 135 135 135 40

Ämneslärarprogrammet riktning mot inriktning 

mot 7-9

Bild 10 0 0 0

Biologi 0 0

Engelska 10 0 0 0

Franska 0 0

Hem - och konsumentkunskap 10 0 0 0

Historia 5 0 0 0

Idrott och hälsa 10 0 0 0

Matematik 10 0 0 0

Musik 10 0 0 0

Religion 5 0 0 0

Samhällskunskap 10 0 0 0

Samiska 0 0 0

Slöjd textil 10 0 0 0

Slöjd trä och metall 10 0 0 0

Spanska 0 0 0

Svenska 10 0 0 0

Svenska som andraspråk 0 0 0

Tyska 0 0 0

Kombination slöjd textil - bild 10 10

Kombination slöjd trä/metall - bild 10 10

Slöjd textil (240 hp) 10 5

Slöjd trä/metall (240 hp) 10 5

Totalt Ämneslärarprogrammet 7-9
110 0 20 20 20 10 0



Planeringstal inför 2019/2020

Program och inriktning
Ht 2014 Vt 2015 Ht 2015 Vt 2016 Ht 2016 Vt 2017 Ht 2017 Vt 2018 Ht 2018 Vt 2019 Ht 2019 Vt 2020

Ämneslärarprogrammet riktning mot inriktning 

mot gymnasieskolan

Bild 10 20 10 10 8 5

Bildfördjupning 5

Biologi 15 15 8 8

Engelska 30 35 35 35 35 35

Franska 5 5 2 3

Geografi 5 5 8

Historia 20 25 20 20 20 25

Idrott och hälsa 25 35 25 25 25 30

Matematik 15 25 20 20 20 30

Musik 10 15 10 10 10 5

Musikfördjupning 0 10 5

Naturkunskap 15 15 8 5

Religion 15 20 15 10 15 15

Samhällskunskap 15 20 15 20 15 15

Samiska - nordsamiska * 10 5 0 0 0

Spanska 5 5 3 4

Svenska 30 35 25 25 28 25

Svenska som andraspråk 10 10 10 5

Tyska 5 5 2 3

Totalt Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan 170 240 245 245 214 221 0

Yrkeslärarprogrammet 40 40 40 40 40 35

Kompletterande pedagogisk utbildning  - 50 % 40 40 40 45 45 35

Kompletterande pedagogisk utbildning  - 100 % 45
Kompletterande pedagogisk utbildning  - 

förhöjd studietakt 30 40 30 30 30 0
Kompletterande pedagogisk utbildning  - 

förhöjd studietakt forsk 15 15 15

Specialpedagogprogrammet 40 40 40 40 40 40

Speciallärarprogrammet *** 40 75 75 60 50 50

Studie- och yrkesvägledarprogrammet reguljär 30 30 30 30 30 30

Studie- och yrkesvägledarprogrammet distans 30 30 30 30 24 24
Studie- och yrkesvägledarprogrammet 

överbryggande 30 30 40 40 40 35

Summa totalt 765 70 765 80 755 125 573 95 685 90

* Samiska övergår från reguljär inriktning till KPU från hösten 2017

** Speciallärarprogrammet, fördelning enligt nedan

20 platser till specialicering språk-, skriv-, och läsutveckling

15 platser till specialicering matematikutveckling

15 platser till specialicering utvecklingsstörning



Lärarhögskolan - Antagningsstatistik ht 2011-2016 Uppdaterad 2016-09-07

Reg Reg Reg Reg

Plan 1:a Urval 2 Reg Plan 1:a Urval 2 Reg Plan 1:a Urval 2 Reg Plan 1:a Urval 2 Reg Plan Reg Plan
rev. 

Plan
1:a Urval 2 Reg Plan Reg Plan 1:a Urval 2 29-aug 05-sep 07-sep Plan Reg Plan

1:a hands-

sökande
Urval 2

Antagntal 

U2
Totalt

2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017

Förskollärare 210 hp 90 92 84 77 90 132 100 89 60 158 70 54 90 179 110 95 40 35 80 110 144 120 93 40 31 80 129 111 89 87 87 40 31 80 169 98 170 48

Förskollärare Ö-vik 210 hp

Förskollärare Skellefteå 210 hp 30 90 40 40 0 0 0 0 0

Grundlärare fritidshem 180 hp 30 25 21 16 30 40 31 19 30 50 50 44 25 25 40 35 30 45 41 45 35 35 61 43 36 35 35 35 62 24 45 16

Grundlärar F-3 240 hp 40 52 45 39 40 52 50 41 40 68 50 34 50 77 70 54 80 90 82 82 63 60 101 61 55 55 55 60 107 57 70 57

Grundlärar 4-6 240 hp 30 26 21 23 30 41 28 23 30 40 50 42 30 50 50 34 40 50 47 48 36 40 59 49 45 43 43 40 71 42 50 39

Summa 100 103 87 78 100 133 109 83 100 158 150 120 105 152 160 123 150 185 170 175 134 135 221 153 136 133 133 135 240 123 112

Bild 7-9 270-330 hp 12 6 0 0 12 3 0 0 12 4 2 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Engelska 7-9 270-330 hp 10 4 5 3 10 10 11 8 10 7 9 6 10 7 10 7 0 0 0 0 0 0 0

Historia 7-9 270-330 hp 5 2 2 1 5 8 5 5 5 11 4 4 5 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0

Hem o k 7-9 270-330 hp 10 2 4 3 10 9 5 4 10 8 4 4 10 2 7 3 0 0 0 0 0 0 0

Id o hä 7-9 270-330 hp 10 8 7 6 10 13 12 8 10 16 12 10 10 12 8 4 0 0 0 0 0 0 0

Matematik 7-9 270-330 hp 6 1 1 1 6 6 3 3 6 7 2 2 10 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0

Religion 7-9 270-330 hp 5 1 1 1 5 2 4 3 5 3 4 2 5 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0

Slöjd tx 7-9 270-330 hp 12 0 0 0 12 2 4 4 12 3 4 2 10 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0

Slöjd tm 7-9 270-330 hp 10 2 0 0 10 1 2 1 10 11 7 6 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Shk 7-9 270-330 hp 8 2 1 2 12 5 4 3 12 3 0 0 10 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0

Svenska 7-9 270-330 hp 13 6 3 3 15 7 10 7 15 5 5 5 10 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0

Musik 7-9 270-330 hp 8 4 1 1 8 7 3 3 10 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Kombination textil - bild 270-330 hp 10 7 4 4 3 3 10 11 3 8 4

Kombination trä/metall - bild 270-330 hp 10 9 2 2 2 2 10 7 0 8 0

Summa 7-9 101 34 24 20 115 70 61 47 115 85 56 46 110 55 56 34 0 0 0 0 0 20 16 6 6 5 5 20 18 3 4

Bild gy 270-330 hp 25 14 9 7 25 9 7 7 15 4 4 4 10 13 5 7 15 20 16 9 8 10 10 6 6 6 6 10 9 0 8

Bild fördjupning gy 270-330 hp 10 1 1 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Biologi gy 270-330 hp 15 6 6 4 4 4 15 5 4 15 4

Engelska gy 270-330 hp 30 24 20 18 30 30 35 27 30 41 35 27 30 30 35 28 30 40 38 40 33 35 41 44 34 34 34 35 33 27 45 30

Franska gy 270-330 hp 5 2 1 1 1 1 5 3 2 8 2

Geografi 270-330 hp 5 4 4 8 4

Historia gy 270-330 hp 20 25 9 6 20 24 20 18 20 21 22 19 20 36 20 17 20 25 32 25 20 20 38 24 20 20 20 20 42 28 30 25

Id o hä gy 270-330 hp 25 45 23 20 25 35 23 21 25 25 30 23 25 32 25 19 30 35 50 35 30 30 62 33 27 22 22 25 42 23 30 24

Matematik gy 270-330 hp 15 9 6 7 15 11 14 10 16 5 11 7 15 17 19 17 20 25 18 17 18 20 20 21 16 15 15 20 33 30 30 29

Musik gy 270-330 hp 15 10 5 3 15 8 5 6 10 6 3 2 10 15 11 4 6 10 8 2 7 7 7 10 9 4 8 4

Musikfördjupning gy 270-330 hp 5 3 0 5

Naturkunskap gy 270-330 hp 15 1 1 1 1 1 15 1 1 8 1

Religion gy 270-330 hp 15 9 7 6 15 11 15 15 15 11 10 9 15 10 14 13 15 20 11 20 16 15 5 9 8 9 9 10 10 10 15 8

Shk gy 270-330 hp 18 10 8 8 18 4 1 2 20 15 0 0 15 18 16 12 15 25 20 18 15 20 14 11 11 9 9 20 17 13 20 14

Samiska gy 270-330 hp 5 5 0 1 0 0 0

Spanska gy 270-330 hp 5 4 3 2 2 5 5 3 8 3

Svenska gy 270-330 hp 23 13 9 9 23 17 23 20 25 22 32 23 30 15 18 19 30 40 25 36 27 25 24 28 25 24 24 25 23 12 30 16

Svenska som andraspråk gy 270-330 hp 10 6 9 5 5 5 10 3 3 8 1

Tyska gy 270-330 hp 5 2 2 1 1 1 5 1 2 8 2

Summa gy 171 149 91 81 196 152 144 124 191 155 149 118 170 177 155 134 190 250 221 205 173 245 246 200 166 160 160 245 240 166 167

Summa grundprog  462 378 286 256 501 487 414 343 466 556 425 338 475 475 481 386 420 545 535 500 400 480 612 470 397 385 385 480 667 390 331

Syv dist 180 hp 30 83 40 31 30 113 40 35 30 156 50 25 30 195 50 51 30 60 193 60 31 30 345 52 31 32 30 30 304 29 30 13

Syv reg 180 hp 20 36 40 32 30 32 45 28 20 36 45 20 20 42 45 48 30 60 49 60 42 30 68 54 42 43 43 30 93 29 35 20

SYV senare del - 7 2 2 - 50 30 33 0 0 0 0 0 30 28 0 40 27 0

Summa .SYV  50 126 82 65 60 145 85 63 100 192 95 45 50 237 95 99 60 120 242 120 73 60 413 106 73 75 73 60 397 58 65 33

Specialped totalt 40 105 47 43 40 91 44 34 40 83 42 44 40 147 47 39 40 45 155 50 36 40 143 41 41 38 38 40 181 41 50 35

Speciallär totalt 40 85 53 42 40 84 44 28 40 68 38 48 40 96 45 43 75 80 81 73 55 75 83 53 29 31 30 60 106 25 65 25

Summa Spec. 80 190 100 85 80 175 88 62 80 151 80 92 80 243 92 82 115 125 236 123 91 115 226 94 70 69 68 100 287 66 115 60

Yrkeslärare 30 28 30 38 24 40 91 45 35 40 40 101 52 43 40 81 45 38 43 41 40 77 32 50 28

KPU 7-9 + Gy 50 % 56 23 31 40* 123 31 29 40 40 105 39 43 40 38 25 24 25 26 45 57 28 50 28

KPU 7-9 + Gy 150 % 19 5 2 30* 16 32 38 40 40 47 40 28 30 109 33 29 28 32 30 105 34 35 28

KPU-forsk 20 16 41

summa KPU 75 28 33 70 139 63 67 80 80 152 79 71 70 147 58 53 53 58 75 162 62 85 56

 Totalt  592 694 468 406 671 807 587 496 756 974 666 532 715 1 185 776 669 70 68 715 910 1266 874 706 70 59 765 1479 773 631 625 625 80 58 755 1590 608 508

Fr o m 2017 har statistik hämtats från NYA-webben

1:a handsval: Anmälningsstatistik "Poäng-prio 1", 30 hp resp 15 hp (KPU o Yrk)

Urval 2: Antagningsstatistik - Urval 2 - Antagna

Antagningstal U2

Reg totalt: Uttag ur Ladok över reg på första kurs i resp program.

30

vårintag vårintag vårintag
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Missiv Principer för Lärarhögskolans fristående kursutbud 
2019 

Bakgrund  
Varje år i april-maj finns möjlighet för institutioner att äska utrymme för fristående kurser inom 

ramen för Lärarhögskolans utbildningsram för kommande verksamhetsår. Nytt för 2019 är 

dessutom att det finns möjligheter att äska om sommarkurser enligt regeringsbeslut 

U2017/04678/UH, då en särskild resurs avsatts för detta. Beslut om fristående kursutbud 

inklusive sommarkurser tas av Lärarhögskolans styrelse i början av juni (se detaljerad tidsplan 

nedan). 

Förslag till förändringar av kriterier för prioritering av fristående kurser 
2019 
Inför 2019 föreslås följande förändring av tidigare framtagna kriterier (se separat bilaga) för 

fristående kurser: 

 

 Tidigare kriterium 1 ”Programidentiska fristående kurser för ämneslärare inom 

bristområden enligt UKÄ:s rapport Ämnen i lärarstudenternas examina” och tidigare 

kriterium 4 ”Övriga programidentiska fristående kurser som leder vidare mot en 

lärarexamen inom ämneslärarprogrammet, grundlärarprogrammet eller 

förskollärarprogrammet ” slås ihop till ett kriterium och läggs först. För tidigare kriterium 

se bilaga 2. 

 

Skälet till ändringen är att den UKÄ-rapport som den tidigare differentieringen byggde på 

endast berör lärarbristen i grundskolan och inte i gymnasieskolan. Dessutom är bristen på 

utbildade lärare idag så stor att det inte är relevant att särskilja mellan ämnen. Förslaget 

innebär att programidentiska kurser som kan ingå i en lärarexamen för ämneslärare, 

grundlärare och förskollärare prioriteras före alla andra slags fristående kurser, detta för 

att lärosätet på bästa möjliga vis ska kunna bidra till försörjningen av utbildade lärare i 

regionen och i landet.   

 

Därutöver har kriterier för sommarkurser tagits fram med utgångspunkt i regeringens 

instruktioner och det arbete som tidigare genomförts inom ramen för en särskild arbetsgrupp i 

Umeå universitets utbildningsstrategiska råd.  

Beredning 
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli och ledning. 

Förslag till beslut 
 
Lärarhögskolans styrelse beslutar att: 

 Fastställa förslaget enligt bilaga 27 B. Omedelbar justering. 

Bilagor: 

Bilaga 27 B: Förslag till kriterier för fristående kursutbud 2019 inklusive sommarkurser 

Bilaga 27 C: Tidigare kriterier för fristående kurser inför verksamhetsår 2018 

https://www.regeringen.se/4ad776/contentassets/08dcc7f8d0ab4bdf891ae779c1721373/myndighetsuppdrag-att-anordna-fler-relevanta-sommarkurser.pdf
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Principer för Lärarhögskolans fristående kursutbud 2019 
I detta dokument presenteras principer för vilka kurser som kan ingå i Lärarhögskolans fristående 

kursutbud 2019 samt kriterier för prioritering i det fall takbeloppet inte medger beviljande av alla 

fristående kurser för vilka institutioner äskar resurser. 

Bakgrund  
Varje år i april-maj finns möjlighet för institutioner att äska utrymme för fristående kurser inom 

ramen för Lärarhögskolans utbildningsram för kommande verksamhetsår. Beslut om fristående 

kursutbud tas av Lärarhögskolans styrelse i början av juni (se detaljerad tidsplan nedan). 

 

Sedan 2013 finns kriterier för vilka fristående kurser som ska prioriteras vid ett eventuellt 

överskridande av utbildningsramen. Inför verksamhetsåret 2018 reviderades dessa kriterier på ett 

genomgripande vis då Lärarhögskolans ledning såg ett behov av att mer tydligt definiera vilka 

fristående kurser som kan ingå i Lärarhögskolans fristående kursutbud. Dessutom var några av de 

tidigare kriterierna inaktuella. 

 

Inför 2019 föreslås ytterligare en förändring i de kriterier som används för prioritering av 

fristående kurser. Nytt för 2019 är dessutom att det finns möjligheter att äska om sommarkurser 

enligt regeringsbeslut U2017/04678/UH, då en särskild resurs avsatts för detta. För kriterier för 

sommarkurser, se särskild rubrik nedan. 

Förslag till förändringar av kriterier för prioritering av fristående kurser 
2019 
Inför 2019 föreslås följande förändring av tidigare framtagna kriterier (se separat bilaga) för 

fristående kurser: 

 

Tidigare kriterium 1 ”Programidentiska fristående kurser för ämneslärare inom bristområden 

enligt UKÄ:s rapport Ämnen i lärarstudenternas examina” och tidigare kriterium 4 ”Övriga 

programidentiska fristående kurser som leder vidare mot en lärarexamen inom 

ämneslärarprogrammet, grundlärarprogrammet eller förskollärarprogrammet ” slås ihop till ett 

kriterium och läggs först. 

 

Skälet till ändringen är att den UKÄ-rapport som den tidigare differentieringen byggde på endast 

berör lärarbristen i grundskolan och inte i gymnasieskolan. Dessutom är bristen på utbildade 

lärare idag så stor att det inte är relevant att särskilja mellan ämnen. Förslaget innebär att 

programidentiska kurser som kan ingå i en lärarexamen för ämneslärare, grundlärare och 

förskollärare prioriteras före alla andra slags fristående kurser, detta för att lärosätet på bästa 

möjliga vis ska kunna bidra till försörjningen av utbildade lärare i regionen och i landet.   

Definition av vilka kurser som kan ingå i Lärarhögskolans fristående 
kursutbud  
 

I Lärarhögskolans fristående kursutbud föreslås ingå programidentiska kurser och kurser som 

kompletterar en befintlig lärarexamen mot ytterligare ett verksamhetsområde samt 

fortbildningskurser för lärare med tydlig relevans för skola och studie- och yrkesvägledning. 

Vidare ingår överbryggande termin för studie- och yrkesvägledare samt Lärarhögskolans 

handledarutbildning för lärare och studie- och yrkesvägledare i skolan. De två senare 

https://www.regeringen.se/4ad776/contentassets/08dcc7f8d0ab4bdf891ae779c1721373/myndighetsuppdrag-att-anordna-fler-relevanta-sommarkurser.pdf
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utbildningarna – överbryggande termin och handledarutbildningar – är dock kurser som 

institutionerna inte behöver äska för utan dessa ingår alltid i Lärarhögskolans fristående 

kursutbud i en omfattning som medverkande institutioner godkänner. 

 

Med ”tydlig relevans för skola och studie- och yrkesvägledning” menas att ett skolperspektiv 

och/eller relevansen för undervisning och lärande i skolan (alternativt studie- och 

yrkesvägledning) måste genomsyra kursen i såväl innehållsbeskrivning, litteratur som FSR och 

gärna även i titeln. Det föreslås inte längre räcka med att kursen ligger inom ett ämnesområde som 

är relevant för skolan eller för blivande/verksamma studie- och yrkesvägledare (exempelvis 

historia, nationalekonomi eller matematik) eller att kursen som en delaspekt belyser hur området 

är relevant för skolan, alternativt studie- och yrkesvägledning, exempelvis via ett FSR eller som en 

aspekt av innehållsbeskrivningen. 

 

För att en fristående fortbildningskurs ska kunna ges inom Lärarhögskolans ram ska alltså kursen 

genomsyras av ett skolperspektiv (exempelvis ”Skoljuridik, 7, 5 hp”) och/eller ha en tydlig 

didaktisk/ämnesdidaktisk prägel med fokus på undervisning och lärande i skolan alternativt 

studie- och yrkesvägledning. Detta betyder inte att Lärarhögskolan inte värderar eller förstår 

betydelsen av fortbildning för lärare med fokus på exempelvis ”rena” ämneskunskaper alternativt 

sociala aspekter eller perspektiv som har betydelse för skolan (exempelvis hälsa eller genus). Då 

Lärarhögskolans budgetram endast medför ett visst antal kurser, föreslås att fokus läggs på skolan 

och/eller det pedagogiska/vägledande uppdraget. För fortbildning utan ett genomsyrat 

skolperspektiv/studie- och yrkesvägledarperspektiv alternativt ett ämnesdidaktiskt perspektiv, 

hänvisas, i den mån det är möjligt, till fakulteternas fristående kursutbud. 

Kriterier för Lärarhögskolans fristående kursutbud 
Kriterier för prioritering av fristående kurser i det fall takbeloppet inte medger beviljande av 

samtliga fristående kurser: 

 

1) Programidentiska fristående kurser som leder vidare mot en lärarexamen för 

ämneslärare, grundlärare eller förskollärare.  

I de fall takbeloppet inte medger beviljande av samtliga äskade kurser sker urvalet enligt 

följande prioritetsordning:  

1) Programidentiska kurser inom ämneslärarprogrammet 

2) Programidentiska kurser inom grundlärarprogrammet 

3) Programidentiska kurser inom förskollärarprogrammet 

4) Programidentiska kurser inom specialpedagog- och speciallärarprogrammet. 

 

2) Fortbildningskurser för lärare på avancerad nivå inom ett huvudområde, 

exempelvis pedagogisk yrkesverksamhet eller specialpedagogik.  

 

Motivering: Enligt Umeå universitets kvalitetsbaserade system för fördelning av resurser 

inom utbildning ska andelen HST på avancerad nivå öka. Tidigare (dvs. från 2013) har 

Lärarhögskolan valt att prioritera alla fristående kurser på avancerad nivå, oavsett om 

kursen har ett huvudområde eller inte. Från 2017 väljer Lärarhögskolan istället att i första 

hand prioritera fristående fortbildningskurser som kan leda vidare till en examen på 

avancerad nivå inom ett huvudområde (exempelvis specialpedagogik eller pedagogisk 

yrkesverksamhet), då det är av vikt att den fortbildning som lärare erbjuds på avancerad 

nivå finns i en struktur som kan leda vidare till en examen.  
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Tanken med att kurser inom huvudområden som kan leda vidare till en examen på 

avancerad nivå prioriteras framför kurser utan huvudområden på avancerad nivå är att 

skapa hållbar och meningsfull struktur för lärares fortbildning inom en examensstruktur. 

Efter genomgången lärarutbildning ska universitet och högskolor kunna erbjuda en 

fortbildning som leder vidare till magister och/eller en masterexamen inom olika 

områden. Detta är också någonting som Umeå universitet menar stärker läraryrkets status 

på sikt. Dessutom ligger idéerna i linje med hur den av regeringen tillsatta 

skolkommissionen för närvarande resonerar kring lärares fortbildning i sin kommande 

utredning. Modellen liknar också den som finns för lärarutbildning och fortbildning i våra 

grannländer, Finland och Norge. 

 

3) Kurser som genomförs på engelska för blivande lärare och är sökbara för 

inresande studenter.  

 

Motivering: Enligt Umeå universitets kvalitetsbaserade system för utbildning ska andelen 

inresande studenter öka. 

 

4) Fortbildningskurser på avancerad nivå. 

 

Motivering: Enligt Umeå universitets kvalitetsbaserade system för fördelning av resurser 

inom utbildning ska andelen HST på avancerad nivå öka. Av denna anledning prioriteras 

fortbildning på avancerad nivå högre än utbildning på grundnivå. 

 

5) Fortbildningskurser på grundnivå. 

 

Kriterier för Sommarkurser 2019 
Enligt beslut U2017/04678/UH ”Uppdrag att anordna fler relevanta sommarkurser” uppdrar 

regeringen åt Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms 

universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Malmö högskola (från och 

med den l januari 2018 Malmö universitet), Mälardalens högskola, Högskolan Dalarna och 

Högskolan Kristianstad att från och med 2018 anordna fler sommarkurser. 

 

Utrymmet för sommarkurser inom ramen för Lärarhögskolans tilldelade ram är 2019 cirka 25HST. 

 

De kriterier som tagits fram för sommarkurser utgår så långt det är möjligt från de instruktioner 

som finns i regeringens uppdrag. En vidare bearbetning av kriterierna har emellertid genomförts 

på lärosätesnivå inom ramen för Umeå universitets utbildningsstrategiska råd (USSR). Av 

regeringens uppdrag framgår: 

 

Lärosätena ska i första hand anordna sommarkurser som är relevanta för att studenter snabbare 

ska nå en lärarexamen och för att möjliggöra kompetensutveckling och vidareutbildning för 

obehöriga lärare. Bland sådana kurser ska lärosätena prioritera sommarkurser inom den 

utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), svenska som andraspråk och behörighetskompletterande 

kurser för att öka antalet idrottslärare. 

 

Mot bakgrund av den stora lärarbristen anser regeringen att kurser inom lärarutbildningarna ska 

prioriteras i första hand, men lärosätena kommer också att ha utrymme att anordna kurser som de 

själva bestämmer. 

motivering:%20Enligt%20Umeå%20universitets%20kvalitetsbaserade%20system%20för%20utbildning%20ska%20andelen
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Av uppdraget framgår att sommarkurser som är relevanta för att studenter snabbare ska nå en 

lärarexamen och för att möjliggöra kompetensutveckling och vidareutbildning för obehöriga lärare 

ska prioriteras i första hand. Att anordna sommarkurser för att studenter snabbare ska ta sig 

igenom Umeå universitets lärarprogram innebär långtgående förändringar dels i 

programstrukturer, dels i synsätt på utbildning med tvåterminers-system. Bedömningen från 

lärosätet är att detta inte är möjligt, förutom möjligen för den kompletterande pedagogiska 

utbildningen. Detta utreds i särskild ordning vid Lärarhögskolans kansli. Några förändringar inför 

2019 är dock inte här att vänta. 

 

Inför 2019 är utrymme för sommarkurser möjlig att äska inom följande kategorier och i följande 

prioritetsordning. 

 

1) vidareutbildning för obehöriga lärare och behöriga lärare som önskar behörighet i 

ytterligare ett ämne alternativt mot ytterligare ett verksamhetsområde. För denna kategori 

gäller att kurser i svenska som andraspråk och idrott prioriteras före andra kurser i det fall 

utrymmet inte medger beviljande av alla kurser.  

2) Sommarkurser (kompletteringskurs) för studenter i pågående lärarutbildning som ”släpar 

efter” med en eller flera oavslutade kurser.  

3) sommarkurser för studenter i pågående lärarutbildning som önskar förbereda sig inför 

exempelvis kommande examensarbete eller andra studier i utbildningen exempelvis 

matematik och engelska, 

4) kompetensutveckling för obehöriga lärare och behöriga lärare.  

 

Utöver ovanstående prioritetsordning 1-4 kommer, om det krävs, lottning att ske.  

 

Skälet till att såväl obehöriga lärare som behöriga lärare föreslås ingå i kategori 1 och 4 (när 

regeringen framförallt vill prioritera obehöriga lärare) är att lärosätena enligt nuvarande 

antagningsregler inte har möjlighet att särskilja mellan dessa två kategorier av sökande. 

 

Inför 2020 kan ytterligare en kategori komma att införas nämligen: Sommarkurser för potentiella 

studenter inom den kompletterande pedagogiska utbildningen (med sedan tidigare avklarade 

teoretiska ämnesstudier) som önskar en snabbare väg till ämneslärarexamen. 

 

Tidsplan för behandling av principer av fristående kursutbud och sommarkurser 
för 2019 
 

 18 april beslut om kriterier för fristående kurser i Lärarhögskolan styrelse 

 19 april underlag till fakulteter, institutioner, programråd för äskande av fristående kurser 

för 2019 går ut 

 14 maj äskanden in till Lärarhögskolans kansli för beredning 

 7 juni beslut i Lärarhögskolans styrelsemöte om fristående kursutbud 2018 enligt nya 

kriterier. 
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Principer för Lärarhögskolans fristående kursutbud 2018 
I detta dokument presenteras principer för vilka kurser som ska ingå i Lärarhögskolans fristående 

kursutbud. I dokumentet presenteras också kriterier för prioritering av fristående kurser i det fall 

takbeloppet inte medger beviljande av alla fristående kurser för vilka institutioner äskar resurser 

vid Lärarhögskolan. 

Bakgrund 
Från och med 2018 kommer utrymmet för fristående kurser att behöva minska vid Lärarhögskolan 

till förmån för de expanderande programutbildningarna. Även om det är av vikt att det finns ett 

fristående kursutbud för exempelvis fortbildning av lärare vid Lärarhögskolan, så är det – med 

hänvisning till nuvarande och framtida lärarbrist – än viktigare att utbilda så många lärare som 

möjligt inom den utbildningsram som Lärarhögskolan har till sitt förfogande. 

 

Sedan 2013 finns kriterier för hur fristående kurser ska prioriteras vid ett eventuellt överskridande 

av utbildningsramen. Några av dessa kriterier är inte längre aktuella, vilket föranleder en 

revidering av dessa. Lärarhögskolans ledning ser också ett behov av att mer tydligt definiera vilka 

fristående kurser som kan ingå i Lärarhögskolans fristående kursutbud. I dagens utbud av 

fristående kurser finns nämligen exempel på kurser som har begränsad relevans för just 

undervisning och lärande i skolan, alternativt studie- och yrkesvägledning. 

 

Information om process för fastställande av fristående kursutbud inom Lärarhögskolan: Varje år i 

april-maj ges institutioner möjlighet att äska fristående kurser hos Lärarhögskolan för kommande 

verksamhetsår. Beslut om fristående kursutbud tas av Lärarhögskolans styrelse i slutet av 

maj/början av juni. 

Fristående kursutbud 
 

I Lärarhögskolans fristående kursutbud föreslås ingå fortbildningskurser för lärare med tydlig 

relevans för skola och studie- och yrkesvägledning samt programidentiska kurser och kurser som 

kompletterar en befintlig lärarexamen mot ytterligare ett verksamhetsområde. Vidare ingår 

överbryggande termin för studie- och yrkesvägledare samt Lärarhögskolans handledarutbildning 

för lärare och studie- och yrkesvägledare i skolan. De två senare utbildningarna – överbryggande 

termin och handledarutbildningar – är dock kurser som institutionerna inte behöver äska för utan 

dessa ingår alltid i Lärarhögskolans fristående kursutbud i en omfattning som medverkande 

institutioner godkänner. 

 

Med ”tydlig relevans för skola och studie- och yrkesvägledning” menas att ett skolperspektiv 

och/eller relevansen för undervisning och lärande i skolan (alternativt studie- och 

yrkesvägledning) måste genomsyra kursen i såväl innehållsbeskrivning, litteratur som FSR och 

gärna även i titeln. Det föreslås inte längre räcka med att kursen ligger inom ett ämnesområde som 

är relevant för skolan eller för blivande/verksamma studie- och yrkesvägledare (exempelvis 

historia, nationalekonomi eller matematik) eller att kursen som en delaspekt belyser hur området 

är relevant för skolan, alternativt studie- och yrkesvägledning, exempelvis via ett FSR eller som en 

aspekt av innehållsbeskrivningen. 
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För att en fristående fortbildningskurs ska kunna ges inom Lärarhögskolans ram ska alltså kursen 

genomsyras av ett skolperspektiv (exempelvis ”Skoljuridik, 7, 5 hp”) och/eller ha en tydlig 

didaktisk/ämnesdidaktisk prägel med fokus på undervisning och lärande i skolan alternativt 

studie- och yrkesvägledning. Detta betyder inte att Lärarhögskolan inte värderar eller förstår 

betydelsen av fortbildning för lärare med fokus på exempelvis ”rena” ämneskunskaper alternativt 

sociala aspekter eller perspektiv som har betydelse för skolan (exempelvis hälsa eller genus). Men, 

i en tid då Lärarhögskolan måste prioritera, föreslås att fokus läggs på skolan och/eller det 

pedagogiska/vägledande uppdraget. För fortbildning utan ett genomsyrat skolperspektiv/studie- 

och yrkesvägledarperspektiv alternativt ett ämnesdidaktiskt perspektiv, hänvisas, i den mån det är 

möjligt, till fakulteternas fristående kursutbud. 

 

Kriterier för prioritering av fristående kurser i det fall takbeloppet inte medger beviljande av 

samtliga fristående kurser: 

 

1) Programidentiska fristående kurser för ämneslärare inom bristområden 

enligt UKÄ:s rapport Ämnen i lärarstudenternas examina som ger behörighet till KPU. 

Kurser inom estetiska ämnen, idrott och hem- och konsumentkunskap prioriteras i första 

hand, då lärarbristen är som störst inom dessa ämnen.1 Andra bristområden som UKÄ: 

lyfter fram är lärare inom idrott och svenska som andraspråk. Fristående kurser inom 

moderna språk prioriteras inte inom Lärarhögskolans fristående utbud (även om 

lärarbristen förväntas bli stor inom dessa områden), då dessa uppbär språkstöd och ingår i 

den humanistiska fakultetens utbildningsram 

 

2) Fortbildningskurser för lärare på avancerad nivå inom ett huvudområde, 

exempelvis pedagogisk yrkesverksamhet eller specialpedagogik.  

 

Motivering: Enligt Umeå universitets kvalitetsbaserade system för fördelning av resurser 

inom utbildning ska andelen HST på avancerad nivå öka. Tidigare har Lärarhögskolan valt 

att prioritera alla fristående kurser på avancerad nivå, oavsett om kursen har ett 

huvudområde eller inte. Nu väljer Lärarhögskolan istället att i första hand prioritera 

fristående fortbildningskurser som kan leda vidare till en examen på avancerad nivå inom 

ett huvudområde (exempelvis specialpedagogik eller pedagogisk yrkesverksamhet), då det 

är av vikt att den fortbildning som lärare erbjuds på avancerad nivå finns i en struktur som 

kan leda vidare till en examen.  

 

Tanken med att kurser inom huvudområden som kan leda vidare till en examen på 

avancerad nivå prioriteras framför kurser utan huvudområden på avancerad nivå är att 

skapa hållbar och meningsfull struktur för lärares fortbildning inom en examensstruktur. 

Efter genomgången lärarutbildning ska universitet och högskolor kunna erbjuda en 

fortbildning som leder vidare till magister och/eller en masterexamen inom olika 

områden. Detta är också någonting som Umeå universitet menar stärker läraryrkets status 

på sikt. Dessutom ligger idéerna i linje med hur den av regeringen tillsatta 

skolkommissionen för närvarande resonerar kring lärares fortbildning i sin kommande 

utredning. Modellen liknar också den som finns för lärarutbildning och fortbildning i våra 

grannländer (Finland och Norge). 

 

 

                                                                 
1 Ämnen i lärarstudenternas examina. Nuläge och modell för ämnesvis dimensionering, rapport 2015:17 UKÄ, s. 33. 
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3) Kurser som genomförs på engelska för blivande lärare och är sökbara för 

inresande studenter.  

 

Motivering: Enligt Umeå universitets kvalitetsbaserade system för utbildning ska andelen 

inresande studenter öka. 

 

4) Övriga programidentiska fristående kurser som leder vidare mot en 

lärarexamen inom ämneslärarprogrammet, grundlärarprogrammet eller 

förskollärarprogrammet. 

I de fall takbeloppet inte medger beviljande av samtliga äskade kurser sker urvalet via 

prioritetsordningen:  

1) Programidentiska kurser inom ämneslärarprogrammet 

2) Programidentiska kurser inom grundlärarprogrammet 

3) Programidentiska kurser inom förskollärarprogrammet 

 

 

5) Fortbildningskurser på avancerad nivå. 

 

Motivering: Enligt Umeå universitets kvalitetsbaserade system för fördelning av resurser 

inom utbildning ska andelen HST på avancerad nivå öka. Av denna anledning prioriteras 

fortbildning på avancerad nivå högre än utbildning på grundnivå. 

 

 

6) Fortbildningskurser på grundnivå. 

 

 

 

Tidsplan för behandling av principer av fristående kursutbud för 2018 
 

 20 februari presentation av inledande tankar vid Lärarhögskolans prefekt- och 

Studierektorsmöte, 

 23 februari diskussion i Lärarhögskolans styrelsemöte 

 Mars remiss till fakulteter, institutioner, programråd 

 3 april remissvar till Lärarhögskolans kansli 

 18 april beslut om kriterier för fristående kurser 

 19 april underlag till fakulteter, institutioner, programråd för äskande av fristående kurser 

för 2018 

 12 maj äskanden in till Lärarhögskolans kansli för beredning 

 8 juni beslut i Lärarhögskolans styrelsemöte om fristående kursutbud 2018 enligt nya 

kriterier. 



Lärarhögskolan 
Dnr: FS 3.1.4-779-18  
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Byte av kursansvarig institution för kurser i 
matematikdidaktik inom matematikämnet för ämneslärare   

Sammanfattning 

Inst. för matematik och matematisk statistik (MaMS) har haft ansvaret för 

ämneslärarprogrammets inriktning i matematik allt sedan starten. Institutionen har 

tillsammans med inst. för matematikens och naturvetenskapens didaktik (NMD) inkommit med 

en skrivelse, i vilken man önskar att kursansvaret för de båda ämnesdidaktiska kurserna inom 

matematik samt examensarbetet flyttas till NMD. Bemanningsmöjligheterna har försämrats vid 

MaMS och den ämnesdidaktiska forskningen sker i huvudsak vid NMD, vilket gör att 

studenterna, vid en flytt av kursansvar, får en direkt koppling till forskningsaktiva lärare inom 

området. 

 

Föredragande 

Anna-Karin Lidström Persson 

Beredning 

Ärendet har beretts av inst. för matematik och matematisk statistik (MaMS) i samråd med inst. för 

matematikens och naturvetenskapens didaktik (NMD). 

Förslag till beslut 

Lärarhögskolans styrelse beslutar att: 

 överföra kursansvaret för de båda ämnesdidaktiska kurserna inom matematik samt 

examensarbetet från inst. för matematik och matematisk statistik (MaMS) till inst. för 

matematikens och naturvetenskapens didaktik (NMD). 

Bilagor: 

Underlag för överföring av kurser, bilaga p 28 B 

Expedieras till: 

Helena Näs, Madelen Bodin, Robert Johansson, Catarina Rudälv, Anna Nordström, Agnetha Simm 
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Revidering av ”Kvalitetsarbete inom Lärarhögskolan” 

Bakgrund 
Lärarhögskolans handläggningsordning för arbetet med Umeå universitets kvalitetssystem för 

grund och avancerad nivå reviderades på ett mer genomgripande vis i december 2017 genom 

stärkande av system för återkoppling kvalitetsarbetet. 

 

I denna omgång föreslås en mindre justering för att ytterligare stärka upp återkopplingen 

gentemot studenterna.  

Förslag 
Förslaget innebär att regelbundna kvalitetsdialoger med företrädare för studentföreningen UmPe 

införs 2 gånger per år: i maj och i december.  

 

Ny formulering s. 8 (bilaga 30 B): 

 

”Två gånger per år (i maj och november/december) förs dialog mellan Lärarhögskolans ledning 

och studentorganisationen UmPe om resultatet av kvalitetsarbetet samt om arbetet med 

Lärarhögskolans ”Uppföljnings- och åtgärdsplan”. Detta gäller både den innevarande 

Uppföljnings- och åtgärdsplanen och den som planeras för nästkommande år. ” 

 

Även återkopplingen till avnämare har tydliggjorts genom följande formulering s. 8 (fet stil 

nedan): 

 

”Återkoppling till avnämare av kvalitetsarbetet sker genom det regionala samverkansrådet som har 

möten 3 gånger per termin. Kvalitetsfrågor kring VFU återkopplas också särskilt via ett 

VFU-samverkansmöte som äger rum 1 gång per termin. Avnämarrepresentanter ingår 

dessutom i Lärarhögskolans programråd och i Lärarhögskolans styrelse. ” 

 

Förslag till beslut 
Lärarhögskolans styrelse beslutar att: 

 

 Fastställa förslaget 

 

 

 

Bilagor: Bilaga 30 B: ”Kvalitetsarbete vid Lärarhögskolan”. 
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1. Lärarhögskolans kvalitetsarbete 
 

Enligt ”Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet” (Dnr. 103-2725-

11) ska Lärarhögskolan vid Umeå universitet: 

 

 samordna, utveckla och kvalitetssäkra lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid Umeå 

universitet, 

 vara en angelägenhet för hela universitetet och samverka med parter inom såväl som 

utanför universitetet. 

 

Lärarhögskolans kvalitetsarbete utgår från Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning på 

grund- och avancerad nivå (FS 1.1–220-17) 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. Kvalitetsarbetet ska också säkerställa att 

verksamheten följer lagar och förordningar samt Umeå universitets visioner och dokumenterade 

målsättningar, regelverk och policybeslut. 

 

Inledningsvis beskrivs organisation och ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet. Därefter återges 

strategier för genomförande med ansvarsfördelning och tidsplan för respektive komponent. 

Avslutningsvis beskrivs hur de olika komponenterna hänger samman; system för uppföljning, hur 

uppföljning leder till åtgärder, hur vidtagna åtgärder följs upp samt hur kvalitetsarbetet 

återkopplas till relevanta intressenter. 

 

2. Organisation och ansvar 

Organisation och ansvarsfördelning 
 

Lärarhögskolans styrelse har det övergripande ansvaret för kvalitetsarbetet inom forskning, 

utbildning och samverkan. Operativt ansvarig för kvalitetsarbetet är Lärarhögskolans 

föreståndare. 

 

Programråd: Programråd utgör basen i Lärarhögskolans kvalitetsarbete på utbildningssidan. 

Programråden leds av en ordförande.  

 

Programråden har till uppgift att: 

 granska och analysera samordning, kontinuitet och progression av 

programmets/inriktningens hela innehåll, 

 ta initiativ till utveckling och förbättring av programmet, 

 bereda beslut om utbildningsuppdrag, 

 vid behov utgöra ett stöd till kansliet i tillstyrkan av förslag till nya kurser och revision av 

befintliga kurser som ingår i programmet, 

 genomföra uppföljningar och lämna årlig verksamhetsberättelse för programmet. 
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Lärarutbildningsråd: Lärarhögskolan har inrättat ett råd för informations- och erfarenhetsutbyte 

mellan program. Rådet har till uppgift att ”för styrelsen och föreståndares räkning bereda icke 

programspecifika eller övergripande programgemensamma utbildningsfrågor inom 

Lärarhögskolans ansvarsområde” (se Instruktion för Lärarhögskolan UmU 103-2725-11).  

 

Forskningskommitté: Lärarhögskolan har inrättat en forskningskommitté som har till uppgift att 

för styrelsen och föreståndarens räkning bereda forskningsfrågor inom Lärarhögskolan. 

Forskningskommittén ansvarar för att ta fram förslag till kvalitetsbaserad fördelning av 

forskningsresurser samt att granska och analysera olika nyckeltal för forskningens kvalitet såsom 

publikationer/citeringar och externa anslag. (se Instruktion för Lärarhögskolan UmU 103-2725-

11). 

 

Stödfunktioner: Lärarhögskolans kansli ansvarar för Lärarhögskolans servicefunktioner. 

Huvudansvarig är kanslichefen. 

 

3. Strategier för genomförande 
 

Följande komponenter ingår i Lärarhögskolans kvalitetsarbete. I tabellen anges även 

ansvarsfördelning samt tidsplan för respektive aktivitet. 

 

 Aktivitet 
Regelbun

denhet 
Ansvarig Beskrivning  

Utbildning på grund- och avancerad nivå: 

Nybörjarenkät 

alternativt 

studiebarometer på 

grundnivå (Aktivitet 

1 i UmUs 

kvalitetssystem) 

Varvas 

årligen 
Kanslichef 

Syftet är att inhämta information från 

nybörjarstudenter samt studenter 

ungefär halvvägs in i 

utbildningsprogram. Informationen ska 

ligga till grund för aktiviteter och/eller 

beslut. 

Säkring av 

examensmål för 

program/examina 

(aktivitet 4 i UmUs 

kvalitetssystem) 

Årligen Kanslichef  

Genom en matris som årligen följs upp 

och revideras i dialog med programråd 

och inblandade institutioner. 

Utvärdering av 

utbildningsprogram 

(aktivitet 5 i UmUs 

kvalitetssystem) 

        Årligen 

Programråds-

ordförande  

Utvärdering av varje programkull för att 

ta tillvara studenters och lärares 

erfarenheter av att nå utbildningsmålen 

och utveckla utbildningen samt 

säkerställa att progression och generiska 

färdigheter uppnås samt att 

forskningsanknytning, jämställdhet, 
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internationalisering och samverkan 

säkerställs. 

 

Granskningen ligger till grund för 

kommande års verksamhetsplanering. 

Programanalys: dvs. 

verksamhetsberättel

se och 

verksamhetsplan för 

varje program. 

(aktivitet 6 i UmUs 

kvalitetssystem) 

Årligen 
Programråds-

ordförande 

Programanalyserna är en kombinerad 

verksamhetsplan och 

verksamhetsberättelse (VB/VP) för 

respektive examensinriktning, där 

resultatet av uppföljningar och 

utvärderingar inklusive resultat av 

systematisk avhoppsanalys (se s. 6) 

presenteras och diskuteras, liksom 

förslag till förändringar, åtgärder och 

utvecklingsinsatser 

 

Utifrån resultatet i programanalyserna 

upprättas en Uppföljnings- och 

åtgärdsplan som fastställs av 

Lärarhögskolans styrelse. 

 

Redovisningen utgör även underlag för 

”Programutvärdering med kollegial 

granskning” samt ”Extern utvärdering av 

yrkesprogram och generella examina” 

Utvärdering av 

kurser (aktivitet 7 i 

UmUs 

kvalitetssystem) 

 

Årligen 
Prefekt 

 

Redovisningen ska utgöra underlag för 

institutionernas verksamhetsberättelse 

och verksamhetsplan samt för dialoger 

inom utbildningsprogram och med 

Lärarhögskolans ledning 

(institutionsdialoger). 

Uppföljning av 

studentkårsskrivelse 

(aktivitet 8 i UmUs 

kvalitetssystem) 

Vart tredje 

år 
Föreståndare 

I samråd med studentkårerna väljs ett 

antal områden från 

studentkårsskrivelsen ut för att arbeta 

vidare med på 

fakultets/lärarhögskolenivå för att 

utveckla kvalitén i utbildningen samt 

följa upp föregående 

studentkårsskrivelses åtgärdsplan.  

Kollegial granskning 

av program 

(aktivitet 9 i UmUs 

kvalitetssystem) 

Vart tredje 

år 
Föreståndare 

En programutvärdering som inkluderar 

en kollegial granskning av studenterna 

och ev. andra intressenters 

(lärare/arbetslivsföreträdares) åsikter 

från programutvärderingen i relation till 

utbildningsplan och VB/VP för 
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programmet. Utvärderingen syftar till att 

säkra utbildningens kvalitetskriterier 

inklusive samverkan och 

internationalisering och ska ge stöd för 

utveckling och uppföljning av 

förändringsinsatser. 

 

Fakultetsaudit 

(aktivitet 10 i UmUs 

kvalitetssystem) 

Vart sjätte 

år 

Universitets-

ledningen 

Auditen genomförs för att både säkra 

utbildningsorganisationen och utveckla 

stödet på fakultetsnivå för utbildning på 

grund- och avancerad nivå.  

Extern utvärdering 

av yrkesprogram och 

generella examina 

(Aktivitet 11 i UmUs 

kvalitetssystem) 

Vart sjätte 

år 
Föreståndare  

Syftet är att säkra utbildningens mål, 

progression, kvalitet och aktualitet i 

relation till lagstadgade krav och 

nationella kvalitetskriterier. Ska 

innehålla en granskning av 

utbildningarnas användbarhet i 

samhället.  

Mittprogramsutvärd

ering 
Årligen 

Programrådsor

dförande 

Syftet är att ta tillvara studenters 

erfarenheter av utbildningen och stämma 

av relationen mellan olika delar av 

utbildningen. 

 

Granskningen ligger till grund för 

kommande års verksamhetsplanering. 

 

Gäller ej KPU, yrkeslärarprogrammet och 

specialpedagog-

/speciallärarprogrammen. 

Alumnenkät 
Vartannat 

år 
Kanslichef 

Via SCB tillsammans med ett tjugotal 

lärosäten i landet. 

Institutionsdialoger 

 

Varje år 

Föreståndare 

Dialoger hålls årligen i januari-februari 

mellan Lärarhögskolans ledning och 

medverkande institutioner. Vid 

dialogerna behandlas: 1) resultatet av 

kvalitetsarbetet inklusive uppföljnings- 

och åtgärdsplan, 2) 

kompetensförsörjning och bemanning, 3) 

resultatet av kursutvärderingar. 

Utvärdering av forskning 

Uppföljning av 

forskningssatsninga

r 

 Enligt 

tidsplan för 

respektive 

satsning 

Kanslichef   
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4. Uppföljning och återkoppling av kvalitetsarbetet 

Uppföljning, åtgärder och återkoppling: 
 

I detta avsnitt beskrivs hur de olika komponenterna i Umeå universitets kvalitetssystem hänger 

samman på Lärarhögskolenivå; hur uppföljning leder till åtgärder, hur vidtagna åtgärder följs upp 

samt hur återkoppling och informationsspridning sker till relevanta intressenter (institutioner, 

skolhuvudmän, studenter osv). En visuell figur över Lärarhögskolans kvalitetscykel, när olika 

aktiviteter äger rum under året, återfinns i bilaga 1. 

 

Från programanalys till uppföljnings- och åtgärdsplan 

Resultatet av de granskande komponenterna i Umeå universitets kvalitetssystem sammanställs i 

programrådens programanalyser (verksamhetsplan/verksamhetsberättelse aktivitet 6) i Umeå 

universitets kvalitetssystem, i oktober varje år. 

 

Programanalyserna är en kombinerad verksamhetsplan och verksamhetsberättelse (VB/VP) för 

respektive examensinriktning, där resultatet av uppföljningar och utvärderingar (ovan numrerade 

1 – 8) presenteras och diskuteras, liksom förslag till förändringar, åtgärder och 

utvecklingsinsatser. 

 

Programrådens programanalyser baseras på nedanstående systematiska uppföljningar: 

 

1. nybörjarenkät (aktivitet 1 i tabellen, genomförs vartannat år ca tre veckor efter 

terminsstart), 

2. studiebarometern (aktivitet 1 i tabellen, genomförs vartannat år med studenter på termin 

5)  

3. säkring av examensmål för program/examina (aktivitet 4 i UmUs kvalitetssystem), 

4. mittprogramsutvärdering (aktivitet 5 i tabellen, genomförs för den studentgrupp som 

befinner sig mitt i utbildningen), 

5. programutvärderingar (aktivitet 5 i tabellen, genomförs för de studenter som går sin sista 

termin), 

6. alumnenkät, 

7. studentkårsskrivelse (aktivitet 8 i tabellen), 

8. kollegial granskning av program (aktivitet 9 i tabellen) 

9. systematisk avhoppsanalys (genomförs årligen av Lärarhögskolans kansli och skickas till 

programråden i augusti varje år som ett underlag för programanalyserna). 

Utvärdering av forskarskolan: 

a) kurser, 

seminarier, internat 

för varje kull 

 Vart annat 

år 

Forskarskolans 

föreståndare 
  

b) övergripande 

extern utvärdering 

Vart sjätte 

år 
Föreståndare    
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Under november månad sker dialog om programanalyserna mellan Lärarhögskolans ledning och 

ordförande i respektive programråd. Utifrån resultaten i programanalyserna planeras eventuella 

förändringar, justeringar och revideringar av programmet i form av en uppföljnings- och 

åtgärdsplan. Processen är kopplad till budgetarbetet så att adekvata resurser kan avsättas för 

eventuellt framtida utvecklingsarbete. 

 

Kursutvärderingar 

Kursutvärderingar genomförs av respektive kursansvarig institution efter varje avslutad kurs. 

Sammanställningar av kursutvärderingar läggs på respektive institutions webplats. På förkommen 

anledning, utifrån resultat i mitt- och programutvärderingar eller utifrån signaler från studenter 

eller andra intressenter, begärs sammanställningar av kursutvärderingar in från respektive 

institution för behandling i programråd. Resultaten av programrådens diskussioner och 

ställningstaganden återkopplas till Lärarhögskolans föreståndare som beslutar om eventuell 

åtgärd. Resultat av kursutvärderingar diskuteras även i de årliga institutionsdialogerna. 

 

Uppföljning av bemanning, kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

Uppföljning av bemanning, kompetensförsörjning och kompetensutveckling i relation till 

Lärarhögskolans program sker årligen dels i fakultetslinjen (från prefekt till dekan) och dels i 

januari/februari vid Lärarhögskolans årliga institutionsdialoger. Som underlag används de 

kompetensförsörjningsplaner- och kompetensutvecklingsplaner som institutionerna 

sammanställer varje år.  

 

Återkoppling till styrelse samt medverkande institutioner samt beslut om 

uppföljnings- och åtgärdsplan 

Föreståndare för Lärarhögskolan återkopplar resultatet av Lärarhögskolans kvalitetsarbete och 

förslag till förändringar, åtgärder och utvecklingsinsatser till Lärarhögskolans styrelse i december 

varje år i form av en uppföljnings- och åtgärdsplan som styrelsen fastställer. Återkopplingsdialog 

med respektive ingående institution, enligt uppföljnings- och åtgärdsplan, sker i januari 

nästföljande år. Vid denna dialog sker även uppföljning av och dialog kring bemanning, 

kompetensförsörjning och kompetensutveckling i relation till Lärarhögskolans 

programutbildningar samt dialog kring resultat av kursutvärderingar. Institutionerna anmodas 

därefter att senast i april inkomma med en handlingsplan över vidtagna och planerade åtgärder. 

 

I februari varje år återkopplas resultatet av genomförda institutionsdialoger inklusive eventuella 

revideringar i uppföljnings- och åtgärdsplan till följd av dialogerna till Lärarhögskolans styrelse. 

Vid detta möte sker även uppföljning av föregående års uppföljnings- och åtgärdsplan. I det fall 

åtgärder inte är vidtagna enligt tidigare inlämnad handlingsplan beslutar styrelsen om åtgärder. 

Det kan handla om att återta kursuppdrag och/eller lägga ned ett program (beslut tas av UmU:s 

rektor) och/eller en inriktning i ett program, då kvalitén inte bedöms hålla måttet.  

 

Återkoppling till studenter 

Återkoppling av kvalitetsarbetet till studenter sker via lärplattformen Cambro, där 

programanalyser, uppföljnings- och åtgärdsplan samt andra sammanställningar kvalitetsarbetet 

publiceras. På så vis kan studenterna löpande följa utvecklingen i respektive program. I varje 
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programråd finns dessutom en studentrepresentant som återkopplar resultatet av kvalitetsarbetet 

till sin studentorganisation. Studentrepresentation finns också i Lärarhögskolans styrelse samt i 

Lärarutbildningsrådet och i samverkansrådet. 

 

Återkoppling av förändringar som genomförts i utbildningen med anledning av föregående 

års/termins kursutvärderingar  

 

Två gånger per år (i maj och november/december) förs dialog mellan Lärarhögskolans ledning och 

studentorganisationen UmPe om resultatet av kvalitetsarbetet samt om arbetet med 

Lärarhögskolans ”Uppföljnings- och åtgärdsplan”. Detta gäller både den innevarande 

Uppföljnings- och åtgärdsplanen och den som planeras för nästkommande år.   

  

Återkoppling till avnämare 

Återkoppling till avnämare av kvalitetsarbetet sker genom det regionala samverkansrådet som har 

möten 3 gånger per termin. Kvalitetsfrågor kring VFU återkopplas också särskilt via ett VFU-

samverkansmöte som äger rum 1 gång per termin. Avnämarrepresentanter ingår dessutom i 

Lärarhögskolans programråd och i Lärarhögskolans styrelse.   

  

Återkoppling och informationsspridning av kvalitetsarbetet sker 

sammanfattningsvis inom ramen för följande aktiviteter 

 
Universitetsledningsnivå: 

 

- månadsvisa möten med universitetsledningen, 

- särskilda kvalitetsdialoger 1 gång per år, 

 

Fakultets- och institutionsnivå: 

 

- Lärarhögskolan styrelsemöte 3 gånger per termin (där fakultetsledningarna ingår), 

Styrelsemötet i december och februari varje år är särskilt vikta för kvalitets- och 

kompetensuppföljnings samt strategiska frågor och eventuella åtgärder kopplade till dessa 

(uppföljnings- och åtgärdsplan). Det kan exempelvis handla om att tillfälligt eller 

permanent stoppa intaget till ett program eller inriktning om kvalitén och/eller 

lärarkompetens är bristande, men också om strategiska satsningar för att stärka 

forskningsmiljöer i relation till grundutbildningens behov, utvecklingsinsatser osv, 

- månadsvisa möten i universitetets ledningsråd 4 gånger per termin (där samtliga 

fakultetsledningar och universitetsledningen ingår), 

- via årliga dialoger (jan-feb) med ingående institutioner i Umeå universitets lärarprogram. 

Vid dessa dialoger behandlas 1) resultatet av kvalitetsarbetet inklusive uppföljnings- och 

åtgärdsplan, 2) resultat av kursutvärderingar, 3) bemanning och kompetensförsörjning. 

- ingående institutioner i Umeå universitets lärarprogram via regelbundna prefekt- och 

studierektorsmöten 3 gånger per termin,  

 

Lärarhögskolenivå: 
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- Lärarhögskolan styrelsemöte 3 gånger per termin. I december och februari sker 

återkoppling från dialoger om programanalyser respektive dialoger med institutioner. I 

februari sker även uppföljning av föregående års uppföljnings- och åtgärdsplan, 

- beslutsmöte, var tredje vecka, 

- Lärarutbildningsrådet, ett råd för samtliga programrådsordföranden och 

studentrepresentanter 3 gånger per termin, 

- Dialog med programrådsordförande om programanalys i november varje år, (se 

kvalitetcykeln ovan samt bilaga 1), 

- Lärarhögskolans forskningskommitté (tre gånger per termin), 

- veckovisa ledningsgruppsmöten, 

 

Studentnivå: 

 

- via lärplattformen Cambro ges löpande återkoppling om genomförda förändringar i 

respektive program, 

- studentdialoger minst 2 gånger per år, 

- via särskilda kvalitetsdialoger 2 gånger per år med studentorganisationen UmPe, 

- Studeranderepresentation finns också i Lärarhögskolans styrelse, i samtliga programråd, i 

Lärarutbildningsrådet, i forskningskommittén, i samverkansrådet och i Lärarhögskolans 

beslutsmöte. 

 

Avnämare 

 

- skolhuvudmän och kommunföreträdare i regionalt samverkansråd (Region Västerbotten 

och Örnsköldsvik), 3 gånger per termin. Arbetslivsrepresentation finns också i 

Lärarhögskolans styrelse och i samtliga programråd. I februari varje år sker återkoppling 

kring Lärarhögskolans kvalitetsarbete (se beskrivning kvalitetcykeln ovan samt bilaga 1), 

- VFU-samverkansmöte 1 gång per termin, 

- nyhetsbrev till skolhuvudmän och lärare i regionen (månadsvis). 

 

Facklig nivå: 

 

- facklig samverkan, 3 gånger per termin. 

5. Uppföljning av kvalitetsarbetet 
 

 

Föreliggande handläggningsordning för Lärarhögskolans kvalitetsarbete revideras löpande i den 

mån nya riktlinjer eller ändrade omständigheter kräver det. En mer genomgripande utvärdering av 

Lärarhögskolans kvalitetsarbete, som kan ligga till grund för större förändringar, sker i samband 

med regelbundet återkommande fakultetsaudit.  

 

Referenser: 

Kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet FS 2015/1433 

 

http://www.umu.se/digitalAssets/172/172641_kvalitetssystem-fr-utbildning.pdf
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Bilaga 1: Kvalitetcykel i relation till budget- och verksamhetsår 
 
 

 
 

•april. institutioner lämnar 
handlingsplan utifrån resultat i 
dialoger.

•maj.
•återkopplingsdialog 

studentorganisation, 
•uppstartsmöte programanalys.

•augusti-september påbörjan av 
programanalys i programrådet,

• större äskanden om 
utvecklingsprojekt baserat på 
programanalysen inlämnas till 
Lärarhögskolans ledning senast den 
30 september.

•Januari-februari. 
Återkopplingsdialong mellan 
LH:s ledning institutioner: 1) 
uppföjning- och åtgärdsplan, 2) 
bemanning, 
kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling, 3) 
kursutvärderingar,

•Februari. Resultat av 
institutionsdialoger återkopplas 
till Lärarhögskolans styrelse 
inklusive eventuella revideringar 
i uppföljnings- och åtgärdsplan  
samt uppföljning av föregående         
års uppföljnings- och 
åtåtgärdsplan inklusive beslut om 
eventuella åtgärder,

• Återkoppling till avnämare i          
regionalt samverkansråd).

•Återkoppling till studenter via 
lärplattform.

•december, återkoppling LH:s 
styrelse (inklusive uppföljnings-
och åtgärdsplan) från dialoger 
om programanalys (VB/VB).

•Återkopplingsdialog 
studentorganisation

•november, dialog LH:s ledning 
och programrådsordförande om  
VP/VB samt upprättande av 
uppföljnings- och åtgärdsplan,

•30 oktober, inlämnande av 
kombinerad VB/VP för 
kommande år.

oktober-
december

januari-
mars

april-junijuli-
september
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	26A Missiv planeringstal 2019-2020
	26B Prel fördelning av HST på utb.omr
	26C Dimensionering av programutbud 2019-2020
	26D Antagningsstatistik 2011 till 2017
	27A Missiv Principer för fristående kurser 2019 inkl sommarkurser
	27B Kriterier för fristående kurser 2019
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