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Ärende

Beslut/Åtgärd

1

Utseende av
justeringsperson

Styrelsen uppdrar åt Katarina Kärnebro att jämte
ordförande justera dagens protokoll.

2

Fastställande av
föredragningslistan

Styrelsen beslutar

3

Föreståndarens
beslutsmöten

Föreståndarens beslutsmöten hålls var tredje vecka. Protokollen
läggs ut på https://www.aurora.umu.se/enheter/lh/organisation/
protokoll/beslutsmote-minnesanteckningar/.

4

Studenternas punkt

Utbildningsbevakare Ali Al Soufi informerar om:

att fastställa föredragningslistan i enlighet med utsänt förslag.

-

kårens arbete fortlöper som vanligt med olika projekt och
påverkansarbeten men på distans,

-

Ali har medverkat i en 12 timmar livesändning om psykisk
ohälsa tillsammans med Umeå studentradio med gäster
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från Umeå universitet och andra organisationer för att
prata om psykisk ohälsa,
-

Ali och Boa har träffats för ett avstämningsmöte inför
vårterminen,

-

när det gäller återkoppling från studenter så upplever flera
att det är tufft under sin VFU att pendla till praktikplatsen
och när man kommer hem ska skriva omfattande
skrivuppgifter. Studenterna har nu i stor utsträckning vant
sig med att studera på distans.

Doktorandrepresentant Lina Varg informerar om:

5

Information från
Lärarhögskolans leding

-

att en rapport precis är klar med utgångspunkt från den
enkät som gjorts med doktorander vid Umeå universitet.
Den håller på att spridas till berörda,

-

Lina har deltagit på ett möte med Sveriges Förenade
Studentkårer (SFS), doktorandsektionen. Där
diskuterades bl. a. hur man kan underlätta för
doktorander i deras arbete, upprätthålla nätverk och
tydligare ledning,

-

dialogmöte med doktorandföreningen och
universitetsledningen 22 februari.

Lärarhögskolans ledning informerar om:
-

översyn av vetenskaplig kärna. Diskussion har förts med
utbildningsledarna om att göra en förundersökning under
vårterminen 2021. Under höstterminen är tanken att en
arbetsgrupp ska arbeta vidare med översynen,

-

VFU. En arbetsgrupp arbetar med att ta fram
bedömningsunderlag. Enkäter kommer att skickas ut till
respektive program där vi vill få in synpunkter på VFUperiodernas längd och placering,

-

Regionalt samverkansråd. Där diskuterades bl. a. de
riktlinjer för livesändning vid VFU-besök under pandemin
som föreståndaren nyligen fattat beslut om, en mindre
översyn av VFU-avtalet som sträcker tig till 2024 samt
Kunskapsveckan,

-

AIL. Information finns på Lärarhögskolans hemsida.
Ansökan öppnade 15 februari till 15 mars. Umeå
universitet kommer att samarbeta med Luleå Tekniska
universitet och Mittuniversitetet. Det är på gång med en
förstärkning som ska arbeta tillsammans med Katarina i
projektet.
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-

Andreas Näslund som arbetar med KPU kommer att vara
föräldraledig fr o m 1 mars och sex månader. Magdalena
Hagelin kommer att vikariera för honom. En ny
ekonomiadministratör, Emma Thurén, har rekryterats
som förstärkning till ekonomifunktionen på
Lärarhögskolans kansli. Utbildningsuppdraget
Vidareutbildning av lärare (VAL) kommer att förstärkas
med en visstidsanställning på 12 månader med anledning
av ökad arbetsbelastning,

-

Lärarhögskolans arbetsordning som behöver uppdateras,

-

förfrågan från Högskolan Dalarna om att hjälpa till med
deras förskollärarutbildning med anledning av att de har
tappat examensrätten. Detta behöver utredas innan Umeå
universitet kan lämna svar i frågan.

Kanslichef Boa Drammeh föredrar ärendet.

Bokslut 2020
Lärarhögskolan

Styrelsen beslutar

FS 1.3.2-389-21

att fastställa Bokslut 2020 för Lärarhögskolan.
Bilaga p 6

7

Kanslichef Boa Drammeh föredrar ärendet.

Verksamhetsberättelse
2020 Lärarhögskolan

Styrelsen beslutar

FS 1.6.2-61-21

att med redaktionella ändringar fastställa Verksamhetsberättelse
2020 för Lärarhögskolan.
Bilaga p 7

8

Entledigande och utseende
av ledamöter till
programrådet för studieoch
yrkesvägledarprogrammet
2021
FS 1.2.2-349-21

Kanslichef Boa Drammeh föredrar ärendet.
Styrelsen beslutar
att entlediga Torbjörn Lindmark, Ulrika Engfors Holmbom samt
Magnus Blomgren från programrådet för studie- och
yrkesvägledarprogrammet från och med 2021-02-17,
att utse Christer Mårtensson, Maria Söderholm och Veronica
Strandh som ledamöter i programrådet för studie- och
yrkesvägledarprogrammet för perioden 2021-02-17 till 2021-12-31.
Bilaga p 8
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Remissen Ökad kvalitet i
lärarutbildningen och fler
lärare i skolan

Utbildningsledare Fredrik Andersson föredrar ärendet och ger en
bakgrundsinformation samt informerar om innehållet i remissen.
Styrelsen diskuterar remissen och ett par frågor lyfts extra
-

fokus behöver läggas på målet att vara lärare, att göra
läraryrket mer attraktivt och på så sätt få fler att söka till
utbildningarna,

-

det finns en målkonflikt i förslaget som rör ökad kvalitet i
lärarutbildningen där man samtidigt föreslår kortare
utbildningstid,

-

utbildningen föreslås regleras i en ny särskild förordning
vilket kan öppna för snabbare förändringar och ökad
detaljreglering vilket kan innebära att högskolans resurser
behöver läggas på ständiga förändringsarbeten i stället för
långsiktigt kvalitetsarbete.

10

ULF – den praktiknära
forskningen blir permanent

Biträdande föreståndare Eva Lindgren föredrar ärendet och
informerar om forskningspropositionen och tolkning av denna
samt aktiviteter för att förbereda permanentning.

11

Utlysning av
Lärarhögskolans sökbara
forskningsmedel 2021

Forskningssamordnare Carina Rönnqvist föredrar ärendet.
Styrelsen beslutar
att fastställa riktlinjerna avseende utlysning och bedömning av
ansökningar om forskningsmedel.

FS 2.1.6-390-21

att beslut om fördelning av medel fastställs på mötet i oktober.
Bilaga p 11
12

Fördelning av medel till
riktade satsningar 20222025
FS 1.3.2-1299-20

Forskningssamordnare Carina Rönnqvist föredrar ärendet.
Styrelsen beslutar
att fördela medel för riktade satsningar 2022-2025 enligt förslag
på sidorna 13-15 i bilaga p 12,
att delegera beslut om fördelning till Institutionen för socialt
arbete i särskild ordning till Lärarhögskolans föreståndare efter att
en reviderad ansökan har inkommit,
att förklara punkten omedelbart justerad.
Bilaga p 12
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Förslag till inrättande av
grundnivå inom
huvudområdet Pedagogisk
yrkesverksamhet
FS 3.1.2-391-21

Utbildningsledare Birgitta Wilhelmsson föredrar ärendet.
Styrelsen beslutar
att uppdra till Lärarhögskolan att fortsätta utreda möjlighet till
vidare studier för yrkeslärarstudenter,
att fortsätta utreda frågan om tillhörighet till huvudområde,
att tillstyrka att en examenskurs utvecklas motsvarande 30 hp för
att möjliggöra en framtida kandidatexamen för yrkeslärare.
Bilaga p 13

14

Övriga frågor

Inga övriga frågor

Justeras

Vid protokollet

Lars-Erik Lauritz

Eva Alenius

Katarina Kärnebro
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Ärende p 6
Bokslut Lärarhögskolan 2020

Missiv
Bokslut 2020
Lärarhögskolan
FS 1.3.2-389-21

Bokslut 2020 Lärarhögskolan
Sammanfattning
Årets resultat är -2 059 tkr. Totalt sett är detta resultat 2 981 tkr högre än budgeterat resultat som
var -5 040 tkr. Skillnaden förklaras enklast om den fördelas mellan de tre verksamhetsgrenarna:
grundutbildningen (vg1), forskning och forskarutbildning (vg 2) samt övrig universitetsgemensam
verksamhet (vg 7).
Vg 1: Denna verksamhetsgren förklarar, 1 185 tkr av det totala utfallets skillnad mot budget. Årets
resultat är 127 tkr och budgeterat resultat var -1 058 tkr.
Skillnaderna beror främst på nedanstående:
• resultatet på vh 10 och 11 är 2 017 tkr högre än budgeterat vilket i sin tur beror på
1. Den budgeterade återbetalningen av anslagsmedel, 7 974 tkr, var 8 526 tkr lägre än
den faktiska återbetalningen på 16 500 tkr, som gjordes vid den preliminära
avräkningen i december 2020 (påverkar resultatet negativt),
2. återbetalningen vid den preliminära avräkningen i december 2019 blev för stor och
dessa medel betalades tillbaka 2020, 3 255 tkr (påverkar resultatet positivt).
3. Umeå universitet gjorde ett indrag av medel på grund av positivt resultat 2019, 336
tkr, (påverkar resultatet negativt).
4. minskade kostnader för utbildningsgemensamma kostnader, 3 851 tkr (påverkar
resultatet positivt) samt
5. mindre utfördelningar till institutionerna än budgeterat, 3 774 tkr (påverkar
resultatet positivt).
Att återbetalningen av anslagsmedel blev högre och utfördelningarna till institutionerna
minskade (punkt 1 och 5) beror främst på att antalet helårsstudenter blev färre än
budgeterat, 1 965 HST jämfört med budgeterade 2 101 HST.
• resultatet på vh 12 är 512 tkr lägre och beror på att mer medel från myndighetskapitalet har
använts för arbete med analys och åtgärdsplaner med anledning av
universitetskanslersämbetets
utvärderingar
av
förskollärarutbildningen
och
grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem under 2018.
• resultatet på vh 13 blev 319 tkr lägre än budgeterat och beror främst på att omfattningen på
Lärarlyftet blev lägre än budgeterat.
Vg 2: Denna verksamhetsgren förklarar 1 786 tkr av det totala utfallets skillnad mot budget. De två
främsta anledningarna är: att 853 tkr återtogs av tidigare beviljade forskningsmedel efter de årliga
uppföljningarna och den andra anledningen är covidrelaterad där forskarskolan inte kunde nyttja
alla tilldelade medel och internationaliseringsmedlen inte heller kunde fördelas enligt budget.
Vg 7: Budget och utfall stämmer väl överens, skillnaden är 10 tkr och omsättningen är 16 124 tkr.
Det balanserade kapitalet har minskat från 56 336 tkr till 54 277 under året.
Föredragande
Anna Nordström
Beredning
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli och ledning.
Förslag till beslut
Lärarhögskolans styrelse beslutar att:
• fastställa förslag till bokslut för 2020.
Bilagor: Bokslut Lärarhögskolan 2020
Expedieras till: planering@umu.se, Lärarhögskolans kansli, Lars-Erik Lauritz, Eva Lindgren,
Anna Lindqvist, registrator
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BOKSLUT
LÄRARHÖGSKOLAN 2020
Fastställd av Lärarhögskolans styrelse 2020-02-17
Dnr FS 1.3.2-389-21

Lärarhögskolans resultat – totala intäkter, kostnader och
resultat
Avsnittet baseras på Lärarhögskolans resultaträkning för 2020, se tabell 1. Årets resultat är -2 059
tkr. Det budgeterade resultatet var – 5 040 tkr. Differensen mellan årets resultat och budgeterat
resultat är 2 981 tkr.
Tabell 1: Resultaträkning, totalt 2020 (tkr)

Utfall
3 Verksamhetens intäkter
310 Anslag
320 Bidrag
330 Uppdrag
335 Periodiserade externa medel
340 Försäljningsintäkt
380 Finansiella intäkter
390 Fördelade gem intäkter
Summa
4 Verksamhetens kostnader
410 Lönekostnader
490 Övriga personalkostnader
510 Lokalkostnader
520 Driftskostnader
547 Universitetsgem kostnader
548 Fakultetsgem kostnader
549 Institutionsgem kostnader
590 Finansiella kostnader
690 Avskrivningar
730 Medel för transfereringar
770 Transfereringar
Summa
8 Årets resultat
890 Årets resultat
Summa

Budget

13 305
30 139

14 810
23 093

1 487
-4 616
-1 319
0
14 957
53 952

Prognos

Avvikelse
utfall-budget
-1 506
7 045
-556

2 043
1 888
190
20
14 945
56 989

11 414
28 867
1 44
3
-3 590
460
0
14 945
53 539

-6 503
-1 509
-20
12
-3 037

-22 017
-329
-1 963
-27 288
-4 390
0
0
0
-25
14 834
-14 834
-56 012

-21 269
-301
-1 690
-33 798
-4 390
0
0
-530
-52
13 460
-13 460
-62 030

-21 728
-351
-1 522
-27 527
-4 390
0
0
-5
-26
16 074
-16 074
-55 549

-747
-28
-273
6 510
-1
0
0
530
27
1 373
-1 373
6 018

-2 059
-2 059

-5 040
-5 040

-2 010
-2 010

2 981
2 981

Differensen mellan utfall och budget på intäktssidan är -1 506 tkr. De främst anledningarna till
differensen mellan utfall och budget inom de olika intäktsposterna är:
• regeringens fortsatta satsning inom övningsskoleprojektet där universitetet tilldelades
ytterligare 3 558 tkr,
• regeringens satsning på arbetsintegrerad lärarutbildning där Lärarhögskolan tilldelades
3 000 för 2020,
• regeringens satsning på validering av reel kompetens inom kompletterande pedagogisk
utbildning, 1 174 tkr
• i ovan nämnda satsningar har verksamheten bara delvis kommit igång under året vilket lett
till att medlen i hög utsträckning ah periodiserats, det vill säga flyttats över till nästa år.
Skillnaden på denna budgetpost är 6 503 tkr.
•
Ovanstående händelser var inte kända då budgeten beslutades.
Utfallet på årets kostnader är 6 018 tkr lägre än budgeterat utfall. Det är driftskostnaderna som blivit
lägre och anledningarna är främst covidrelaterade. De två största skillnaderna är:
• avsättningen från grundutbildningsanslaget till utlandsförlagda språkstudier på 2 000 tkr
kunde i princip inte nyttjas alls och
2

•

ersättningen till kommunerna för den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, blev 1 1000
tkr lägre detta främst på grund av att ämneslärarprogrammets långa VFU på hösten fick
flyttas till våren 2021 på grund av pandemin.

Utöver de covidrelaterade skälen till kostnadsminskningen finns en skillnad på närmare 1 600 tkr
mellan utfall och budget på regeringsuppdraget Kulturskoleklivet. Detta beror mer på en budget
teknisk orsak än att projektet inte löper på som det ska.

Grundutbildningsverksamhetens intäkter, kostnader och
resultat – totalt och uppdelat per verksamhet
Årets resultat på grundutbildningsverksamheten är 127 tkr. Det budgeterade resultatet var lägre, 1 058 tkr tkr. Differens är 1 185 tkr. Den största skillnaden återfinns på vh 10 och 11, se avsnittet
nedan.
Tabell 2: Verksamhetsgren 1, Grundutbildning med stödfunktion (tkr)

10 Grundutbildningens stödfunktion
11 Grundutbildning med anslag
12 Grundutbildning med bidrag
13 Uppdragsutbildning
Summa

Intäkter
Utfall/budget

Kostnader
Utfall/budget

Resultat
Utfall/budget

0/0
5 577/9 269
23 535/23 733
1 559/2 142

-686/0
-2 874/-9 269
-25 105/-24 791
-1 879/-2 142

-686/0
2 703/0
-1 570/-1 058
-320/0

30 672/35 144

-30 544/-36 202

127/-1 058

Grundutbildning med anslag och stödverksamhet, verksamhet 10 och 11
Lärarhögskolans utbildningsram (anslagsintäkter) var, 165 858 tkr. Eftersom Lärarhögskolan inte
nådde upp till utbildningsramen återbetalades 16 500 tkr, slutavräkningen för 2019 gav ytterligare
3 255 tkr i intäkter och ett indrag av intäkter på grund av positivt resultat 2019 på 336 tkr gjordes.
Slutligen blev utfallet på intäktssidan 152 277 tkr.
Kursersättningen till institutionerna uppgick till 109 899 tkr. Gemensamma kostnader för alla
lärarutbildningar uppgick till 40 360 tkr, varav 25 626 tkr är medfinansiering av fakulteternas
fakultets- och universitetsgemensamma kostnader och 475 tkr är en korrigering för
bristyrkessatsningen och livslångt lärande.
Resultatet för den anslagsfinansierade utbildningsverksamheten är 2 018 tkr, (152 277-109 89940 360). Dessa siffror kan inte utläsas direkt i någon av tabellerna eftersom intäkterna som kommer
in och ersättningarna som fördelas ut till institutionerna redovisas på samma budgetkod, (310
anslagsintäkter). Lärarhögskolan hade lagt en nollbudget för den anslagsfinansierade
utbildningsverksamheten. Skillnaden mellan utfallet och budget är 2 018 tkr. De främsta
skillnaderna mellan budget och utfall kommenteras nedan.
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1.

Lärarhögskolan nådde inte upp till den tilldelade utbildningsramen utan fick betala tillbaka
16 500 tkr. Den beräknade återbetalningen i budgeten var 7 974 tkr. Utfallet på intäktsidan
är till följd av detta 8 526 tkr lägre än budgeterat. Detta gör att resultatet minskar i
förhållande till budgeten.

2.

Lärarhögskolan har fördelat ut mindre medel till institutionerna än budgeterat, 3 774 tkr.
Detta gör att resultatet ökar i förhållande till budget. Anledningen till att utfördelningen är
mindre än budgeterat är framför allt att antal helårsstudenter inte ökade så som planerat i
budgeten. Utfallet är 1 965 HST jämfört med budgeterade 2 101 HST. Antalet
helårsprestationer är 1 684 jämfört med budgeterat antal 1 731. Genomströmningen är
högre än budgeterad genomströmning, 85,7 procent jämfört med 82,4 procent. Detta är
anledningen till att skillnaden i utfördelningen till institutioner är förhållandevis liten med
tanke på att skillnaden i helårsstudenter var så stor som 136 HST.

3. I budgeten görs avsättningar för utbildningsgemensamma kostnader som till exempel
medfinansiering av fakulteternas fakultets- och universitetsgemensamma kostnader,
kostnader för NyA-systemet och så vidare. Utfallet på dessa är 3 851 tkr lägre än
budgeterat. Anledningen till detta beror i huvudsak på att ersättningen till kommunerna
för den verksamhetsförlagda utbildningen blev 1 100 tkr lägre än budget. Se tidigare
förklaring på sid 3. Utfallet på antal HST på utbildningsområde VFU ligger på 143 HST
medan budgeten låg på 200 HST, en differens på 57, vilket förklarar de lägre kostnaderna
för ersättningen till kommunerna.
Avsättningen i budgeten på 2 000 tkr till utlandsförlagda språkstudier är, som tidigare
nämnts, också en bidragande orsak till differensen.
4. Slutligen: vid slutavräkningen för 2019, som görs i mars 2020, återbetalades 3 255 tkr till
Lärarhögskolan eftersom återbetalningen vid den preliminära avräkningen i december
2019 blev för stor och ett indrag gjorddes på grund av positivt resultat 2019 med 336 tkr.

Grundutbildning med bidrag, verksamhet 12
Det budgeterade resultatet var -1 058 tkr och utfallet blev -1 570, det vill säga 512 tkr lägre, se tabell
2.
På denna verksamhet redovisas de flesta av Lärarhögskolans nationella uppdrag, främst
finansierade via Kammarkollegiet. Uppdragen är: VAL - vidareutbildning av lärare, ULV - utländska
lärares vidareutbildning, YRK – validering av yrkeskunskaper för tillträde till
yrkeslärarprogrammet, KPU-forsk – uppdraget att anordna kompletterande pedagogisk utbildning
för personer med forskarexamen och administrera utbildningsbidragen, försöksverksamheten med
övningsskolor och övningsförskolor, Kulturskoleklivet, samt uppdraget att skapa fler vägar in i
läraryrket. Nya uppdrag för 2020 är Arbetsintegrerad lärarutbildning, medel för validering inom
kompletterande pedagogisk utbildning, bristyrkesutbildningar och livslångt lärande. I de två
sistnämnda satsningarna har Lärarhögskolans del varit försumbar. Av de totalt 11 189 tkr som gick
till Umeå universitet har Lärarhögskolan endast sett sig kunna förbruka 240 tkr och motsvarande
siffror för Livslångt lärande är 7 200 tkr och 230 tkr.
Inom VAL-projektet, genererades 104 helårsstudenter under 2020, detta var i enlighet med budget
och lika många som 2019.
ULV-uppdraget har ökat i omfattning under året och i monetära termer är ökningen jämfört med
budget 45 procent, från ett förväntat utfall på 1 500 tkr till faktiskt utfall på 2 185 tkr. Antal
helårsstudenter år 2020 inom ULV var 24,6 jämfört med 2019 då antal HST var 14,2.
Övningskoleprojektet permanentades och erhöll medel på 3 558 tkr vilket var 2 891 tkr mer än
budgeterat.
Arbetsintegrerad lärarutbildning erhöll medel motsvarande 3 000 tkr, vilket inte var känt då
budgeten beslutades. Inte heller de medel som ska gå till validering inom kompletterande
pedagogisk utbildning på 1 173 tkr var känt vid denna tidpunkt.
Uppdragen ligger på vad som kallas pågående projekt, vilket bland annat betyder att de inte visar
resultat. Ett eventuellt resultat förs över till nästkommande år via en periodisering.
Periodiseringarna har jämfört med budget minskat med 6 971 tkr vilket innebär att intäkterna har
ökat i högre takt än kostnaderna. Detta syns framförallt i de ovan nämnda uppdragen som inte var
kända vid tidpunkten för budgeten, arbetsintegrerad utbildning, validering inom kompletterande
pedagogisk utbildning men också inom försöksverksamheten för övningsskolor och
övningsförskolor.
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Detta är dock inte något som förklarar skillnaden mellan årets resultat och budgeterat resultat på
512 tkr. Skillnaden är liten i förhållande till omsättningen. Det kan ändå nämnas att skillnaden
främts är ett resultat av att mer medel har fördelats från myndighetskapitalet till arbete med analys
och åtgärdsplaner med anledning av universitetskanslersämbetets utvärderingar av
förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem under 2018.
Avsättningen var 100 tkr och utfallet blev 351 tkr. Arbetet med åtgärdsredovisning med anledning
av UKÄ: s ifrågasättande av examenstillstånd för ämneslärare i matematik har också krävt mer
medel, avsättningen var 100 tkr och utfallet 262 tkr.

Uppdragsutbildning, verksamhet 13
Det budgeterade resultatet var 0 och utfallet -319.
Verksamheten som redovisas som uppdragsutbildning är Lärarlyftet. Omsättningen har minskat
jämfört med i fjol från 8 761 tkr till 1 477 tkr på grund av att Speciallärarprogrammet inte getts inom
ramen för Lärarlyftet under året. Antalet helårsstudenter minskade från 50 till 7.

Forskningsverksamhetens intäkter, kostnader och resultat –
totalt och per verksamhet
Årets resultat på forskningsverksamheten är -1 359 tkr. Resultatet är 1 786 tkr högre än det
budgeterade resultatet på -3 145 tkr. Se tabell 3. Omsättningen på forskningsverksamheten är cirka
53 000 tkr. Skillnaden mellan budgeterat utfall och det faktiska utfallet är litet.

Forskning och forskarutbildning med fakultetsanslag och stödverksamhet,
verksamhet 20 och 21
Dessa två verksamheter visar tillsammans resultatet på den
forskningsverksamheten. Differensen mellan utfall och budget är 1 749 tkr.

anslagsfinansierade

På intäktssidan visar utfalls- och budgetsiffror ett netto av till Lärarhögskolan erhållna intäkter och
utfördelningar till institutionerna. Skillnaden är 1 566 tkr. Se tabell 3. Drygt hälften, 853 tkr av
skillnaden beror på återbetalningar som institutionerna gjort av tidigare beviljade forskningsmedel.
Det är framför allt medel som beviljats för forskningstid 2015-2019 som återbetalats med anledning
av att dispositionstiden passerat.
Den andra hälften kan förklaras av covidrelaterade skäl. Det är framför allt forskarskolan som inte
kunnat genomföra planerade internat och internationaliseringsmedel som inte kunnat nyttjas.
För övrigt har utfördelningar gjorts enligt plan. Uppföljningar har också gjorts enligt den rutin som
finns och det har i dessa uppföljningar ännu inte framkommit att de utfördelningar som gjorts inte
kommer att förbrukas inom ramen för utsatt dispositionstid.
Utöver den anslagsfinansierade forskningsverksamheten redovisas på vh 21 också anslaget som
erhålls för utbyggnad av ämneslärarutbildning i minoritetsspråk, 4 296 tkr. Anslaget har i sin helhet
fördelats ut till Institutionen för språkstudier.

Bidragsforskning, verksamhet 22
På denna verksamhet redovisas regeringsuppdraget om försöksverksamhet med praktiknära
forskning. Uppdraget ska slutredovisas 2022 och betraktas redovisningsmässigt som ett pågående
projekt med konsekvensen att årliga under- eller överskott flyttas över till nästkommande år och
utfallet på resultatet kommer att vara noll.
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Tabell 3: Verksamhetsgren 2, forskning och forskarutbildning med stödfunktion (tkr)

Intäkter
Utfall/budget
0/0

Kostnader
Utfall/budget
-15/0

Resultat
Utfall/budget
-15/0

21 Forsk. o fo utb m anslag

7 317/5 751

-8 698/-8 896

-1 381/-3 145

22 Bidragsforskning

668/1 149

-630/-1 149

38/0

7 985/6 900

-9 344/-10 045

-1 359/-3 145

20 Forsk. o fo utb m stödfunktion

Summa

Universitetsgemensam verksamhet, intäkter, kostnader och
resultat – totalt och per verksamhet

På denna verksamhet redovisas Lärarhögskolans kostnader för kansliet, men också kostnader för
Lärarhögskolans sex programråd, forskningskommittén, föreståndarkostnader och styrelsens
kostnader.
Årets resultat är -828 tkr att jämföra med budget på -837. Omsättningen är 16 124 tkr. Budget och
utfall på både intäkts- och kostnadssidan stämmer väl överens.
Lönekostnaderna har ökat sedan 2017 med 3 122 tkr och under samma period har intäkterna ökat
med 1 108 tkr. Det är lönekostnader för kansliet och för programrådsordförandena som ökat. På
verksamheten finns idag ett myndighetskapital på 2 797 tkr, se tabell 4. Men mot bakgrund av att
lönekostnaderna förväntas öka även under 2021 i kombination med att en kraftig ökning av
lönekostnadspåslaget har aviserats finns anledning att följa och vid behov hantera utvecklingen.

Balanserat kapital och dess utveckling 2018 - 2020 – totalt
och per verksamhetsgren
Totalt har det balanserade kapitalet minskat med 2 059 tkr, från 56 336 tkr till 54 277. Se tabell 4.
Tabell 4: Balanserat kapital 2018-2020: totalt, per verksamhetsgren och per verksamhet (tkr)

2018

2019

2020

-306
29 045
6 764
7 549

-432
32 972
5 864
8 010

-686
35 244
4 294
7 691

43 051

46 414

46 543

21 Forskn o fo utb med fak.anslag
22 Bidragsforskning
Totalt

-31
12 461

483
5 879

-15
4 981

-10
12 419

-59
6 303

-21
4 945

VG 7 Övrigt
90 Univ gemensam stödverksamhet
91 Universitetsgemensamt ö budget
Totalt

842
3 101
3 943

-99
3 717
3 618

-8
2 797
2 789

TOTALT

59 414

56 336

54 277

VG 1 Grundutbildning med stödfunktion
10 Grundutbildningens stödverksam
11 Grundutbildning med anslag
12 Grundutbildning med bidrag
13 Uppdragsutbildning
Totalt
VG 2 Forskn o fo utb m stödfunktion
20 Forskn, forskarutb stödv-het

Inom grundutbildning med stödfunktion har det balanserade kapitalet ökat marginellt med
129 tkr, från 46 414 tkr till 46 543 tkr. Kostnaderna på denna verksamhetsgren är cirka 175 000 tkr.
Myndighetskapitalet i förhållande till årets kostnader är cirka 26 procent vilket ligger över målnivån
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som är max 10 procent. I år kommer dock inga indrag av myndighetskapital att göras med anledning
av covid.
På vh 11 finns ett balanserat kapital på 35 244 tkr. Utav dessa medel är 5 912 tkr vikta för
regeringsuppdraget att utveckla lärarutbildning i minoritetsspråk, samiska och meänkieli. Anslaget
ska fördelas ut till Institutionen för språkstudier men förbrukningen har inte legat i nivå med
anslaget och därför har ett balanserat kapital ackumulerats. Från och med 2017 har anslaget
fördelats ut i sin helhet till institutionen.
En plan för förbrukning av myndighetskapitalet har tagits fram, se styrelsebeslut p72:2020, och
arbetet har påbörjats.
Det totala balanserade kapitalet på forskning och forskarutbildning med stödfunktion
är 4 945 tkr vilket är en minskning med 1 358 tkr. Myndighetskapitalet ligger på denna verksamhet
strax över 9 procent av årets kostnader. Vilket är i linje med universitetets mål för
myndighetskapital.
På verksamhetsgren 7, universitetsgemensamt med stödfunktion har det balanserade
kapitalet minskat med 829 tkr, från 3 618 tkr till 2 789 tkr. I förhållande till mål för
myndighetskapital är det för högt på denna verksamhet. För 2021 är det budgeterat ett underskott
på denna verksamhetsgren 1 833 tkr så efter 2021 förväntas myndighetskapitalet ligga under
rekommenderad nivå.
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MISSIV
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Verksamhetsberättelse för 2020
Förslag till beslut
Styrelsen för Lärarhögskolan beslutar:
•

att fastställa verksamhetsberättelse för 2020.

Sammanfattning
Enligt Anvisningar för uppföljning av verksamhetsåret 2020 (Dnr FS 1.1-2014-20) ska fakulteter,
Lärarhögskolan etc. årligen fastställa en avstämning av den egna enhetens
verksamhetsplan/verksamhet. Innehåll, omfattning och form avgör fakulteter, Lärarhögskolan etc.
själva, så att avstämningen blir så ändamålsenlig som möjligt för den egna verksamheten.
Rapporteringen ska ske senast 2021-03-15.
Föreliggande verksamhetsberättelse är en uppföljning av första året i Lärarhögskolans
verksamhetsplan 2020-2022. Många mål i den treåriga verksamhetsplanen var uppnådda vid
utgången av 2020. Verksamhetsberättelsen innehåller även uppföljning av de teman som fastställts i
Umeå universitets verksamhetsplan.
Föredragande
Boa Drammeh
Beredning
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli.
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Presentation av Lärarhögskolan
Lärarhögskolan vid Umeå universitet (Umu) ansvarar för universitetets samlade ekonomiska
resurser för lärarutbildning och forskning inom det utbildningsvetenskapliga området. Uppdraget
är tvådelat, för det första ska Lärarhögskolan samordna, utveckla och kvalitetssäkra lärarutbildning
och utbildningsvetenskap vid Umu. För det andra ska Lärarhögskolan vara en angelägenhet för hela
universitetet och samverka med parter inom såväl som utanför universitet.
Styrelsen och föreståndarens beslutsmöten är beslutande organ vid Lärarhögskolan. Beredande
organ är forskningskommittén samt de sex programråden. Ledamöter i de beredande organen
nomineras av fakulteterna och utses av Lärarhögskolans styrelse. Lärarhögskolans kansli är en
stödfunktion till ledning och styrelse. Kansliet leds av en kanslichef. På kansliet sker det dagliga
arbetet med bland annat ärendeberedning, utbildningsledning, forskningshandläggning,
studievägledning, placeringar av studenter som ska genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning
(VFU) och praktik, fördelning av ekonomiska resurser och arbete med ett flertal regeringsuppdrag.
Vid Umu erbjuds en bredd av lärarutbildningar med många vägar in till läraryrket. Inom
Lärarhögskolan utbildas förskollärare, grundlärare med inriktning mot fritidshem, förskoleklass årskurs 1–3 och årskurs 4–6, ämneslärare för årskurs 7–9 och för gymnasiet, yrkeslärare, studieoch yrkesvägledare, speciallärare och specialpedagoger. Det erbjuds också kompletterande
pedagogisk utbildning (KPU) i tre varianter: halvfart, helfart samt en variant som riktar sig mot
personer med forskarexamen.
Lärarhögskolan stödjer utbildningsvetenskaplig forskning genom fördelning av medel till enskilda
forskare såväl som forskargrupper. Även forskarutbildning stödjs genom forskarskolan inom det
utbildningsvetenskapliga området.

Händelser under det gångna året
Lärarhögskolan fick en ny ledning från 1 juli 2020. Lars-Erik Lauritz utsågs till föreståndare och
Anna Lindqvist till biträdande (och ställföreträdande) föreståndare med ansvar för
utbildningsfrågor. Under hösten utsågs Eva Lindgren till biträdande föreståndare med ansvar för
forskning och forskarutbildningsfrågor. Ett antal rekryteringar har under året gjorts till kansliet (se
rubrik Stödverksamhet).
Året har präglats av coronapandemin. Lärarhögskolans kansli och ledning har arbetat på distans
under större delen av året och universitetslärarna som undervisar på Lärarhögskolans program har
gjort ett fantastiskt arbete med att ställa om undervisningen till helt eller delvis på distans. Hösten
innebar stora utmaningar med att placera studenter på VFU och praktik, eftersom många
skolhuvudmän var restriktiva till att ta emot studenter. Genom olika lösningar (distansvarianter,
byte av VFU-perioder etc.) kunde dock studenternas utbildningar fortskrida.
Under året har Lärarhögskolan i samverkan med Region Västerbotten och regionens kommuner
arbetat med att hösten 2021 starta en arbetsintegrerad inriktning av grundlärarprogrammet med
inriktning mot årskurs 4-6. Särskilda medel har utgått från regeringen för detta.
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutade i februari 2020 att lämna omdömet ifrågasatt kvalitet
för Umu:s ämneslärarexamen med inriktning mot matematik. Ett omfattande arbete har skett under
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året, för att komma till rätta med den ifrågasatta kvaliteten. Ett glädjande besked under våren var
att UKÄ inte längre ifrågasätter tillstånden för Umu att utfärda grundlärarexamen, inriktning
fritidshem, samt förskollärarexamen. Under året har yrkeslärarprogrammet utvärderats. Omdömet
som kom i början av 2021 är att programmet håller hög kvalitet.
En ny variant av kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) startade under året. Detta innebär
att det nu finns KPU med 50 % studietakt, 100 % studietakt samt KPU för personer med
forskarexamen.
Lärarhögskolan har deltagit i den kollegiala granskningen (auditen) av Samhällsvetenskaplig
fakultet.
I samband med att den forskningspolitiska propositionen presenterades, klargjordes att
försöksverksamheten med praktiknära forskning ska permanentas, vilket är positivt för
Lärarhögskolan, som arbetat mycket aktivt med frågan.

Analys av resultat
Utbildning
Målområde 1: Utbildning med hög kvalitet
Åtgärder för att stärka programutbildningarnas kvalitet
Programansvar
Under 2020 har arbete pågått för att stärka upp Lärarhögskolans programansvar och för att
åstadkomma en mer funktionell organisation. Arbetet har resulterat i att varje
programrådsordförande fått utökad tid för uppdraget och till respektive program har en
utbildningsledare kopplats. Därutöver finns numera också en studievägledare och en VFUhandläggare i anslutning till programmet för att främja det operativa uppföljningsarbetet inom varje
program och för samordning mellan medverkande institutioner i övergången mellan olika kurser av
respektive utbildning. Anledning till vidtagna åtgärder är den kritik som framkommit dels i den
externa granskningen som genomfördes på uppdrag av rektor 2019, dels kritik som framkommit i
dialog med Umeå studentkår och Umepedagogerna (UmPe).
Utbildningskvalitet
UKÄ:s utbildningsgranskning 2019 resulterade i ifrågasatt kvalitet av grundlärarexamen mot
fritidshem och förskollärarexamen vilket föranledde ett intensivt uppföljnings- och åtgärdsarbete
under våren 2020. I detta arbete har kompetenshöjningsinsatser genomförts för att berörda lärare
och kursansvariga ska bli bättre på att länka samman examensmål, förväntade studieresultat (FSR),
innehåll, examination och bedömning i planering och genomförande av undervisning och
examination. Programkurserna har genomgått en översyn där arbetet utgått från FSR vilka tydligt
kopplats till examensmål. Därutöver har rutiner och ansvarsområden förtydligats för de regelbundet
återkommande lärarlagsmötena med handledare, examinatorer och för examensarbetskollegiet.
Sammanfattningsvis innebär översynen av relationen mellan examensmål, FSR, innehåll och
examination samt utvecklingen av bedömningskriterier att kraven på forskningsanknytning,
vetenskaplig metod och kritisk analys höjts i utbildningarna generellt och i examensarbetena. Det
omfattande åtgärdsarbetet resulterade i att programmen under juni månad erhöll hög kvalitet via
UKÄ.
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UKÄ beslutade om utvärderingen av ämneslärarexamen i februari 2020. Umu fick omdömet hög
kvalitet, med undantag för inriktningen mot matematik. För att ha möjlighet att behålla
examenstillståndet för inriktningen måste universitetet inkomma med en redovisning av
genomförda åtgärder till UKÄ inom ett år. Kritiken riktar sig mot hur studenterna når väsentligt
fördjupade kunskaper inom ämnet, mängden undervisning i programmering samt hur de reflekterar
över andras erfarenheter och bidrar till utvecklingen av yrket och ämnet. Under året har en mängd
åtgärder genomförts, såväl inom matematikinriktningen som ämnesövergripande. Bland annat har
nya ramkursplaner som påverkar samtliga VFU-kurser på ämneslärarprogrammet utvecklats. Efter
intensivt utvecklingsarbete sänds en åtgärdsredovisning till UKÄ i februari 2021.
Språkförmåga
Lärarhögskolan beslutade under hösten 2020 att fördela del av sitt myndighetskapital inom
anslagsfinansierad utbildning till insatser för att stärka språkförmågan för studenter inom
Lärarhögskolans program. Avsikten med satsningen är att dels att utgå från det arbete kring
studenternas språkliga förmåga som redan utförs, se hur det kan utvecklas och få en förbättrad
progression, dels att föreslå åtgärder på områden där det i dagsläget saknas angelägna insatser.
Arbetet kommer att starta under våren 2021.
Samverkanslektorat med inriktning mot examensarbeten
Under 2020 har ett pilotprojekt med examensarbeten i samverkan mellan lärosäten och
skolhuvudman påbörjats i Piteå. En kartläggning har genomförts vilken behandlar intresse för samt
möjligheter och hinder avseende samverkan bland forskare och lärare som behandlar praktiknära
forskning i skolverksamhet vid Umu. En rapport har påbörjats vilken avser att ge inblick i
praktiknära forskning/utveckling samt kunskap om resultaten av genomförda kartläggningar med
exempel från olika lärosäten däribland Umu.
Hållbar utveckling
Under 2020 tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag att genomlysa förskollärarprogrammets samtliga
kurser för att säkerställa innehåll, progression och samordning av det pedagogiska innehållet
gällande hållbar utveckling i relation till examensmålet. Anledningen till detta var UKÄ:s
utbildningsgranskning där området hållbar utveckling erhöll ifrågasatt kvalitet. En rapport har
lämnats från arbetsgruppen och förbättringsarbetet påbörjas under 2021.
Studentinflytande och information
Utifrån 2019 års studentkårsskrivelse läggs vid Lärarhögskolan särskild vikt vid fokusområdet
studentinflytande och information för de kommande tre åren. Övriga fokusområden för
Lärarhögskolan är kontaktperson inom respektive program samt VFU. Lärarhögskolan
ledningsgrupp har under 2020 träffat Umepedagogernas ledning vid ett tillfälle och Umeå
studentkårs ledning vid ett annat tillfälle. Syftet med träffarna var att utbyta information om aktuella
frågor inom respektive verksamhet samt att stämma av arbetet med studentinflytande och
information. Arbetet anses vara delvis uppfyllt. Vid båda träffarna diskuterades betydelsen av
studentrepresentation
inom
Lärarhögskolans
olika
organ
och
avsaknaden
av
studeranderepresentanter i programråden för förskollärare respektive specialpedagog och
speciallärare.
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Utveckling av kvalitetssystemet
Med anledning av kritiken i UKÄ:s utbildningsgranskningar införde Lärarhögskolan ett nytt inslag
i det systematiska kvalitetsarbetet i form av en samlad uppföljning av kursplaner med avseende på
säkerställande av examensmål, kontinuitet och progression. Uppföljningen kommer att genomföras
vart tredje år, i tillägg till den befintliga matrisen med FSR relaterade till examensmål. Åtgärden
bedöms bli central för att säkerställa kvaliteten på och ett fortlöpande kvalitetsarbete av
examensarbetena. Denna uppföljning sker utöver Umu:s reguljära komponenter i kvalitetssystem
för utbildning på grund och avancerad nivå. Den reviderade handläggningsordningen för
kvalitetsarbetet innebär också att självständiga arbeten inom Lärarhögskolans domän
fortsättningsvis kommer att granskas vart tredje år av kollegor inom Umu och vart sjätte år genom
extern granskning.
Självskattning avseende tre aktiviteter i kvalitetssystemet
Självskattningen görs enligt nedanstående skala.
0
1
2
3
4
5

Vi har inte diskuterat nödvändigheten av aktiviteten eller uppnått enighet i organisationen att det är prioriterat att
arbeta med.
Vi har en konsensus i organisationen att vi ska jobba aktivt med införandet av aktiviteten.
Vi har initierat diskussion och planerar implementeringsarbete.
Vi har kommit en bit på väg vad gäller implementering.
Vi har implementerat verksamhet som är kopplad till aktiviteten.
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra implementeringen av aktiviteten.

Aktivitet 3. Kursutvärdering
Kursutvärderingar genomförs på kursnivå och ligger därför på institutionsnivå. Resultatet av
kursutvärderingar diskuteras i programråd samt i den regelbundet återkommande dialogen mellan
Lärarhögskolans ledning och institutioner.
Aktivitet 6. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för utbildningsprogram och
forskarutbildningsämne
Samtliga utbildningsprogram vid Lärarhögskolan gör årligen en programanalys, som är en
kombinerad verksamhetsberättelse för föregående år och en verksamhetsplan för kommande år. I
programanalysen sammanställs resultatet av uppföljningar och utvärderingar liksom förslag till
förändringar, åtgärder och utvecklingsinsatser. Programanalysen är en central komponent i
kvalitetsarbetet och ligger till grund för de årligen återkommande dialogerna mellan ledningen för
Lärarhögskolan och programråden. Utifrån dessa dialoger sammanställs en uppföljnings- och
åtgärdsplan som beslutas av styrelsen för Lärarhögskolan. Självskattning: Nivå 5. Vi arbetar
kontinuerligt med att förbättra implementeringen av aktiviteten, t.ex. genom att förse
programråden med vissa nyckeltal framtagna på kansliet, för att kvalitetssäkra datan och göra den
jämförbar över tid.
Aktivitet 7. Utbildningsutvärdering genom kollegial extern granskning
Som nämns ovan under rubriken Utbildningskvalitet fick Umeå universitet under 2020 besked av
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att de program som 2019 fick ifrågasatt kvalitet,
förskollärarprogrammet samt grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem, efter vidtagna
åtgärder nu bedömdes hålla hög kvalitet. Ämneslärarprogrammet, ämnet matematik, fick ifrågasatt
kvalitet och en åtgärdsplan arbetades fram med anledning av detta. Dessutom utvärderades
yrkeslärarprogrammet under 2020 och UKÄ meddelade i början av 2021 att det programmet håller
hög kvalitet. Utöver detta påbörjades en kollegial extern granskning av speciallärarprogrammet och
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specialpedagogprogrammet. Självskattning: Nivå 4. Vi har implementerat verksamhet som är
kopplad till aktiviteten, aktiviteten genomförs inom hela organisationen och det sker en uppföljning
av utfall.
Målområde 2: Kompetensförsörjning av lärare i regionen och nationellt
Nationella regeringsuppdrag och satsningar
Lärarhögskolan vid Umu har i egenskap av nationell samordnare för regeringsuppdraget Fler vägar
in i läraryrket varit involverad i en rad aktiviteter. Under 2020 har flertalet ämneskurser samt
kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan utvecklats. Ett annat arbete innefattar utveckling
av en lärosätesgemensam modell för att validera fritidhemspedagogiska ämneskunskaper. För att
höja kompetensen hos lärarutbildare i hela landet har Lärarhögskolan initierat ett arbete med att
utveckla en kurs inom området. Under året har även ett antal nationella marknadsföringsinsatser
kopplat till uppdraget genomförts.
Lärarhögskolans arbete inom regeringsuppdraget Vidareutbildning av lärare (VAL) har under
2020 bland annat handlat om att i samarbete med andra lärosäten utveckla en modell för validering
av de sökandes kunskaper inom det förskolepedagogiska området. Modellen förväntas utgöra ett
stöd i arbetet med att validera de kunskaper som erfaren, men obehörig personal har utfört inom
ramen för förskolans uppdrag. Lärarhögskolan har fattat beslut om att medverka i uppdraget och
arbetet kommer att påbörjas under 2021.
Lärarhögskolans styrelse har fattat ett inriktningsbeslut om att starta en arbetsintegrerad
lärarutbildning (AIL) med start hösten 2021. Under hela 2020 har därför Lärarhögskolan i
samarbete med medverkande institutioner och regionens skolhuvudmän verkat för att skapa bästa
möjliga förutsättningar för utbildning, givet den korta tid som finns till förfogande. 30 platser
beräknas fördelas mellan de 12 kommuner som avser anställa en student. Särskilda medel har
tilldelats Umu för denna verksamhet.
Fortbildning på avancerad nivå
I Lärarhögskolans fristående kursutbud ingår kurser på avancerad nivå inom huvudområdena
pedagogisk yrkesverksamhet samt språkdidaktik. Kursutbudet för de fristående kurserna på
avancerad nivå är dock spretigt. Inom ramen för ett samverkanslektorat pågår därför ett arbete som
syftar till att kartlägga och systematisera befintligt kursutbud. I det arbetet har ett behov av
magisterutbildning med inriktning på praktiknära forskning framkommit. Under 2020 har en
arbetsgrupp arbetat med att urskilja hinder och möjligheter med att starta upp en sådan utbildning.
Vidare har informationen på hemsidan vad gäller studier på master- och magisternivå för blivande
lärare utvecklats.
Söktrycket till speciallärar- och specialpedagogprogrammen inför hösten 2020 var i likhet med
tidigare år högt. Dock var antalet registrerade nybörjare 13 färre än planeringstalet till de två
programmen. Under året har åtgärder vidtagits för att öka antalet registrerade nybörjare på de två
programmen. Lärarhögskolan har sett över sina rutiner för antagning för att i möjligaste mån se till
att antalet registrerade studenter fyller antalet studieplatser. Institutionerna har anställt personal
för att säkra upp att antalet personal är tillräckligt. Undervisningssituationen har visserligen
underlättats, men fler åtgärder behöver vidtas för att fler studenter ska kunna antas till
programmen.
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Under verksamhetsåret har Lärarhögskolan påbörjat arbetet med en kommunikationsplan. Planen
kommer att färdigställas under februari 2021.
Målområde 3: Hög kvalitet i den verksamhetsförlagda utbildningen
Pandemin av covid-19 har medfört en stor ansträngning för genomförande av VFU och praktik på
Lärarhögskolans utbildningar. Många anpassningar har fått göras för att utbildningen ska ha varit
möjlig att genomföra p.g.a. restriktioner, bland annat i form av digitalisering av trepartsbesök och
bedömningar samt att vissa moment flyttats till campusundervisning. Den avslutande VFU:n på
ämneslärarprogrammet (22,5 hp) bedömdes som omöjlig att genomföra under höstterminen 2020,
vilket föranledde ett beslut om att ändra studieplanen på programmet läsåret 2020/21 för att byta
plats på examensarbetet och VFU. Dessa, och många andra, justeringar för att kunna bedriva en
kvalitativ VFU trots pandemin skulle inte varit möjliga utan ett hårt extraarbete från lärare och
kanslipersonal, vilket samtidigt tagit tid och kraft från övrigt utvecklingsarbete.
Lärarhögskolan har tillsatt en särskild strategisk grupp för VFU-frågor som innehåller företrädare
för såväl verksamheten som avnämare under ledning av biträdande föreståndare med ansvar för
utbildningsfrågor. Gruppen arbetar med flera av frågor som tas upp i verksamhetsplanen, som t ex
VFU-periodernas innehåll, längd och placering i utbildningen. Den strategiska gruppen har även på
sitt bord frågor om t.ex. bedömningsunderlag och stöddokument kring VFU-besöken. Under 2020
har gruppens arbete i huvudsak varit i en uppstartsfas.
Under 2020 har ett arbete med att revidera ramkursplanerna för VFU på ämneslärarprogrammet
inletts. Detta är delvis föranlett av resultatet av UKÄ:s utvärdering av ämneslärarprogrammet 2020,
men samtidigt görs andra mindre korrigeringar för att stärka kvaliteten och göra kursplanerna
tydligare. Inom den nya KPU-utbildningen har nya kursplaner tagits fram under året som de första
studenterna kommer att gå på 2021. I samband med det har också tydligare rutiner utarbetats av
kansliet och programrådet för hanteringen av VFU på distans samt riktlinjer för studenter som läser
utbildningen parallellt med arbete på skola.
Lärarhögskolan har beslutat att införa en begränsning av antalet examinationer på samtliga kurser
som innehåller VFU och praktik. Samtidigt införs en tydligare rutin för uppföljning i de fall studenter
blir underkänd på verksamhetsförlagda delar av en kurs. Detta kommer fullt ut att vara
implementerat under 2021.
Under 2020 har förskollärarrådet beviljats medel för att genomföra en genomlysning av samtliga
VFU-kurser inom programmet för att säkerställa innehåll, progression och samordning av
innehållet inom och mellan kurserna. Arbetet startar 2021. Inom yrkeslärarprogrammet har under
2020 samtliga 30 hp VFU reviderats för att säkerställa hög kvalitet och stärka upp progressionen.
Försöksverksamheten för övningsskolor och övningsförskolor har förlängts genom ett tilläggsavtal
som ska gälla i två år från höstterminen 2020. Avsikten är att fortsätta det arbete som utförts och ta
tillvara de erfarenheter och samverkan som etablerats mellan universitetet och skolhuvudmännen,
tills det att den långsiktiga finansieringen och förutsättningen för övningsskolorna tydliggörs från
regeringens sida.
Under året har övningsskoleprojektet bland annat arbetat med att utveckla
samverkansorganisationen mellan universitetet och kommunerna, exempelvis genom att utveckla
seminarieverksamheten. Arbetet med kompetensutveckling för handledare har fortsatt 2020, bland
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annat genom särskilda kompetensutvecklingsdagar. Dessa har samtidigt gett studenterna möjlighet
till självständiga dagar med klasser eller barngrupper.
Målområde 4: Internationalisering (Universitetsgemensamt delmål 2018-2020)
Studenter på samtliga nivåer får internationella perspektiv i sin utbildning
Under 2020 fanns det initialt ett mobilitetsfönster (möjligheter till en utbytestermin inom
förskollärarprogrammet i Stranmillis University Collage, Belfast). Andra aktiviteter inom
internationalisering
är
utlandsförlagd
VFU
eller
praktik
inom
studieoch
yrkesvägledarprogrammet. Coronapandemin innebar dock att huvuddelen av de internationella
verksamheterna låg nere under större delen av året. Lärarhögskolan har dock som vanligt deltagit i
det internationella nätverket Arctic Five.
På forskarutbildningsnivå finns en tydlig internationaliseringsstrategi vilken genomsyrar
verksamheten. Även här har pandemin påverkat möjligheterna till internationella
forskningsinternat samt internationell rekrytering av doktorander, utländska lärare och gäster.
Forskning
Målområde 1: Vid Umeå universitet bedrivs omfattande utbildningsvetenskaplig
forskning av hög kvalitet
Lärarhögskolan har i hög grad kunnat arbeta utifrån tidigare utprövade former för att stärka
utbildningsvetenskaplig forskning i sin strävan mot att uppnå Umeå universitets visionsmål. Genom
sin breda definition av utbildningsvetenskap har Lärarhögskolan kunnat fördela medel som stöd till
forskning
inom
pedagogik,
pedagogiskt
arbete,
ämnesdidaktik
likväl
som
till
utbildningsvetenskapliga projekt inom andra discipliner. Till forskarskolan i utbildningsvetenskap
antogs under året 22 delfinansierade doktorander spridda på tre fakulteter och 12 institutioner.
Lärarhögskolan har fördelat tio kvalitets- och prestationsbaserade anslag för forskningstid inom
utbildningsvetenskap. Av dessa var fyra anslag särskilt vikta för nydisputerade forskare. Under året
initierades också en dialogprocess för riktade forskningssatsningar inom utbildningsvenskap
tillsammans med fakulteter och institutioner. Elva institutioner spridda på tre fakulteter lämnade
in en ansökan för beslut om fördelning 2021. Lärarhögskolan har även för 2020 lyst ut
internationaliseringsmedel men på grund av pandemin och de reserestriktioner som följt i dess spår
har endast ett fåtal aktiviteter kunnat ges stöd. Detta har framför allt gällt deltagande i eller
anordnande av digitala konferenser.
Liksom tidigare år har utbildningsvetenskaplig forskning vid Umeå universitet hävdat sig väl vad
gäller fördelning av externa medel och ett flertal projekt kunde fördelas medel i första hand från
VR/UVK men även från Skolforskningsinstitutet. Lärarhögskolan har även lyst ut och fördelat
planeringsmedel som stöd till ansökningar som fått höga betyg i UVK:s och
Skolforskningsinstitutets utlysningar som ett led i strävan att öka konkurrenskraften inför
kommande utlysningar.
Då Lärarhögskolans ledning bytts ut under året har rutinerna för dialoger med fakultetsledningar
och institutioner också setts över. Denna översyn inleddes med i en serie samtal med
institutionsledningarna under hösten.
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Målområde 2: Risktagande och nydanande forskning
Lärarhögskolans resursfördelningssystem ger ett gott stöd för innovativ och nydanade
utbildningsvetenskaplig forskning. Lärarhögskolan har tidigare prövat att utlysa initieringsbidrag
för att stärka risktagande och nydanande forskning. Då satsningen inte föll ut enligt förväntningarna
valde Lärarhögskolan istället under 2020 att använda dessa medel för ytterligare ett anslag för
nydisputerade forskare inom ramen för utlysningen sökbar resurs, något som antas ge större
utdelning. Under året har Lärarhögskolan fördelat medel till enskilda forskare likväl som
forskargrupper och har även lyst ut planeringsbidrag för att ge möjlighet till forskare att stärka sina
ansökningar till VR/UVK samt Skolforskningsinstitutet. Forskarskolan i utbildningsvetenskap, med
doktorander från alla fyra fakulteter och ca 15 institutioner, fungerar som en plattform för
utbildningsvetenskapligt kunskapsutbyte och nätverkande, vilket i förlängningen skapar utmärkta
förutsättningar för innovativ, tvärvetenskaplig forskning.
Målområde 3: Lärarhögskolan har i samverkan med olika aktörer på
utbildningsarenan stärkt forskning kopplad till verksamhetsutveckling
Lärarhögskolan har genom försöksverksamheten ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) under
2020 fördelat medel till ett specialpedagogiskt FoU-projekt i samverkan mellan Umeå kommun och
forskare vid främst Pedagogiska institutionen. Utöver detta projekt pågår sedan tidigare fem FoUprojekt inom ramen för ULF och som involverar skolhuvudmän från Vännäs, Örnsköldsvik, Region
10 och Piteå. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva modeller för långsiktig samverkan mellan
akademi och skola, vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning och ska präglas av
jämlika villkor mellan skola och akademi. Det innebär att skolans frågeställningar står i fokus och
att yrkesgrupper inom skolan ska kunna ta initiativ till utvecklings- och forskningsprojekt.
Uppdraget som pågår under perioden 2017–2021 ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i skolan
samt i förskollärar- och lärarutbildningarna. Under året har också en samverkanslektor haft i
uppdrag av Lärarhögskolan att hitta former för samverkan mellan skola och akademi kring
examensarbeten.
Målområde 4: Universitetet har en attraktiv utbildning på forskarnivå
(Universitetsgemensamt delmål 2018-2020)
År 2020 har för Forskarskolan i utbildningsvetenskap i hög grad kommit att präglas av pandemin
och dess konsekvenser för nätverkande och internatverksamhet. På grund av pandemin tvingades
forskarskolan ställa in två planerade forskningsinternat, ett internationellt som skulle genomföra
vid University of Bangor, Wales, och ett lokalt. En kurs flyttades också fram till 2021 i förhoppningen
att den då skulle kunna genomföras vid ett fysiska träffar. Pandemiläget har påverkat forskarskolans
internationaliseringsarbete. Lärarhögskolans internationaliseringsmedel är sökbara även för
doktorander och det finns också en särskild pott för internationalisering av forskarutbildningen. De
som fördelats medel i dessa utlysningar har dock endast i undantagsfall kunnat använda dessa, även
detta på grund av pandemin. Istället har internationalisering på hemmaplan fått ersätta resor och
fysiska möten. Forskare från utländska lärosäten har gästat en introduktionskurs via Zoom och
doktoranderna har också kunnat delta i det nordiska forskarutbildningsnätverket NorTEd:s stora
onlinekonferens under hösten. För att få en vetenskaplig genomlysning av forskarskolans sedvanliga
internationaliseringsaktiviteter bjöd Forskarskolans ledning in nydisputerade doktorander och
forskare som deltagit i forskningsinternat till att medverka i en antologi som problematiserar och
analyserar hur denna typ av internationaliseringsaktiviteter påverkar (eller inte påverkar) blivande
forskare i deras kommande karriär. En viss del av antologin kommer också att problematisera frågan
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om internationalisering under pandemitider och när det av andra anledningar inte går att anordna
fysiska möten.
Samarbetet på nationell nivå har i huvudsak koncentrerats till Högskolan Dalarna med vilken
Forskarskolan planerar en gemensam kursvecka inför 2021. För att fortsatt kunna utgöra en
utbildningsvetenskaplig plattform trots begränsningen av fysiska möten inrättade Forskarskolans
ledning i ett tidigt skede i pandemin ett s.k. FU-room, en zoom-baserad mötesplats där alla
doktorander som vill kan träffas en gång i veckan både för social samvaro och för vetenskapliga
diskussioner. Detta forum har etablerats som en trygg plattform och har fått fler och fler deltagare.
Hösten 2020 antogs 22 doktorander till Forskarskolan i utbildningsvetenskap tillsammans med tolv
institutioner spridda på tre fakulteter, vilket är två doktorander fler än vad som ursprungligen
planerats. För att kunna stödja antagning av ytterligare två doktorander inom bristområden för
grundutbildningen, valde Lärarhögskolan att tillskjuta extra medel. Doktoranderna samfinansieras
av sina respektive institutioner och, i ett fall, även av Region Västerbotten som extern part.
Forskarskolan hade 77 aktiva doktorander under året.
Stödverksamhet
Målområde 1: Genom en tydlig ansvars- och arbetsfördelning verkar
Lärarhögskolans kansli för att ge samtliga involverade i Lärarhögskolans
verksamhet ett professionellt, lösningsfokuserat och flexibelt stöd
Många personer vid Umu medverkar i Lärarhögskolans olika verksamheter. Rent organisatoriskt så
har Lärarhögskolan dock bara 24 medarbetare, vilka är anställda på kansliet. Medarbetarna på
kansliet har funktioner såsom utbildningsledare, utbildningssamordnare, controller,
forskningssamordnare, projektledare, ekonomisamordnare, studievägledare etc. Flera av
medarbetarna arbetar deltid, huvudsakligen på grund av delpensioner. Detta skapar utmaningar i
bemanningen, då det blir ett pusslande för att klara verksamhetens behov. Under 2019 präglades
personalsituationen av bristen på utbildningsledarkompetens, men under 2020 åtgärdades denna i
och med rekryteringen av två nya utbildningsledare. Andra rekryteringar som skett under året är en
studievägledare, där kansliet gjorde en förstärkning av en tredje studievägledare. En projektledare
rekryterades för regeringsuppdraget med arbetsintegrerad lärarutbildning. En vikarierande
utbildningssamordnare med ansvar för VFU-placering av studenter rekryterades, då ordinarie
befattningshavare var utlånad till CuriosUm. En seniorkonsult fick förlängd anställning för arbete
med övningsskolor och övningsförskolor.
De rekryteringar som gjorts till kansliet har haft syftet att kansliet ska kunna erbjuda ett ännu bättre
stöd till ledning, styrelse, programråd, institutioner och andra avnämare. I och med att antalet
utbildningsledare utökats, liksom antalet studievägledare, har en tydligare arbetsfördelning
åstadkommits och det är tydligare för både studenter och verksamheten vem de ska vända sig till i
olika frågor. Arbetet med en strategisk kompetensförsörjningsplan fortsatte under 2020, med syfte
att tydliggöra ansvars- och arbetsfördelningen och att fungera som ett stöd för ledningen kring
behov av kommande rekryteringar.
Målområde 2: Lärarhögskolan är en inkluderande arbetsplats där medarbetarnas
hälsa är i fokus
Se rubriker Arbetsmiljö samt Mångfald och lika villkor under Teman.
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Teman (från Umeå universitets verksamhetsplan 2020 - 2022)
Forskning med hög kvalitet och genomslagskraft
Lärarhögskolan arbetar utifrån en långsiktig, strategisk plan för en ökad omfattning av
utbildningsvetenskaplig forskning av hög kvalitet. Under året antogs 22 nya doktorander till
forskarskolan i utbildningsvetenskap, som ett led i arbetet med att trygga såväl utvecklingen av
högkvalitativ utbildningsvetenskaplig forskning såväl som kunskapsbas och disputerad kompetens
till Lärarhögskolans grundutbildning. Då forskarskolan därmed under året haft hela 77 aktiva
doktorander har forskarskolans ledningsgrupp samtidigt förstärkts med 10 % arbetstid.
Lärarhögskolan har inom ramen för utlysningen för sökbar resurs fördelat sammanlagt tio större
anslag
till
välmeriterade
forskare
samt
nydisputerade
för
genomförandet
av
utbildningsvetenskapliga forskningsprojekt. Då kriterierna för fördelning utgår både ifrån en
sammanräkning tidigare meriter och en kvalitativ bedömning av forskningsplan är
förutsättningarna goda för att medlen ska generera forskning av hög kvalitet. Därutöver har
Lärarhögskolan genom regeringsuppdraget ULF fördelat medel till ett FoU-projekt, utöver de sju
redan sedan tidigare pågående FoU-projekten inom samma uppdrag. Under året påbörjades också
en dialogprocess med fakulteter och institutioner om riktade forskningssatsningar för att kunna
stödja viktiga utbildningsvetenskapliga forskningsmiljöer mer långsiktigt.
Lärarhögskolans resursfördelningssystem ger ett gott stöd för innovativ och nydanade
utbildningsvetenskaplig forskning. Lärarhögskolan har tidigare prövat att utlysa initieringsbidrag
för att stärka risktagande och nydanande forskning. Då satsningen inte föll ut enligt förväntningarna
valde Lärarhögskolan istället att under 2020 använda dessa medel för att kunna finansiera fler
doktorander inom forskarskolan, något som antas ge större utdelning på sikt. Under året har
Lärarhögskolan fördelat medel till enskilda forskare likväl som forskargrupper och har även lyst ut
planeringsbidrag för att ge möjlighet till forskare att stärka sina ansökningar till VR/UVK samt
Skolforskningsinstitutet. Forskarskolan i utbildningsvetenskap, med doktorander från alla fyra
fakulteter och ca 15 institutioner, fungerar som en plattform för utbildningsvetenskapligt
kunskapsutbyte och nätverkande, vilket i förlängningen skapar utmärkta förutsättningar för
innovativ, tvärvetenskaplig forskning.
Lärarhögskolan har sedan flera år tillbaka arbetat med att hitta fungerande former för att öka
kopplingen mellan utbildning och forskning. Lärarhögskolans ledning genomför årligen
systematiska dialoger med institutioner utifrån inlämnade kompetensförsörjningsplaner. Dessa
dialoger ligger bland annat till grund för Lärarhögskolans långsiktiga och strategiska satsningar för
utveckling av vetenskaplig kompetens till gagn för programmen. Antalet disputerade lärare har
succesivt höjts över åren och i samband med UKÄ-utvärderingen av ämneslärarprogrammet 2020
framgick att Umeå universitet hävdar sig mycket väl nationellt vad gäller disputerade undervisande
lärare. Även inom försöksverksamheten ULF pågår det aktiviteter för att stärka denna koppling.
Bland annat har ett av de FoU-projekt som Lärarhögskolan fördelat medel till arbetat med att
involvera studenter i projektet. Inom ramen för ULF finns även en samverkanslektor som bland
annat har i uppdrag att se över kopplingen mellan utbildning och forskning i examensarbeten. Även
en genomlysning av magister/masterkurser har påbörjats, för att i högre grad kunna samverka kring
att erbjuda vägar in till forskarutbildning samt kopplingen mellan undervisning och forskning.
Lärarhögskolan har genom försöksverksamheten ULF under 2020 fördelat medel till ett
specialpedagogiskt FoU-projekt i samverkan mellan Umeå kommun och forskare vid främst
Pedagogiska institutionen. Utöver detta projekt pågår sedan tidigare fyra FoU-projekt inom ramen
för ULF. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva modeller för långsiktig samverkan mellan
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akademi och skola, vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning och ska präglas av
jämlika villkor mellan skola och akademi. Det innebär att skolans frågeställningar står i fokus och
att yrkesgrupper inom skolan ska kunna ta initiativ till utvecklings- och forskningsprojekt.
Uppdraget som pågår under perioden 2017–2021 ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i skolan
samt i förskollärar- och lärarutbildningarna. En samverkanslektor har som uppdrag att hålla
samman den omfattande verksamhet vid Umu som regeringsuppdraget innebär och en annan
samverkanslektor haft i uppdrag att hitta former för samverkan mellan skola och akademi kring
examensarbeten.
Utbildning med hög kvalitet
Som nämns ovan under rubriken Utveckling av kvalitetssystemet har Lärarhögskolan, med
anledning av kritiken i UKÄ:s utbildningsgranskningar, infört ett nytt inslag i det systematiska
kvalitetsarbetet i form av en samlad uppföljning av kursplaner med avseende på säkerställande av
examensmål, kontinuitet och progression. Denna del sker utöver Umu:s reguljära komponenter i
kvalitetssystem för utbildning på grund och avancerad nivå. Uppföljningen kommer att genomföras
vart tredje år, i tillägg till den befintliga matrisen med FSR relaterade till examensmål. Den
reviderade handläggningsordningen för kvalitetsarbetet innebär också att självständiga arbeten
inom Lärarhögskolans domän fortsättningsvis kommer att granskas vart tredje år av kollegor inom
Umu och vart sjätte år genom extern granskning. Denna åtgärd bedöms bli central för att säkerställa
kvaliteten på och ett fortlöpande kvalitetsarbete av examensarbetena.
Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts för berörda lärare inom förskollärarprogrammet
samt grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. Detta för att bättre länka samman
examensmål, FSR, innehåll, och bedömning av undervisning och examination. Kraven att studenten
ska kunna relatera innehåll, analys och bedömning till aktuell forskning har preciserats och stärkts
i ett stort antal kurser.
Revidering av ramkursplanerna för VFU inom ämneslärarprogrammet har påbörjats för att stärka
kvaliteten. Kompetensutveckling för handledare vid övningsförskolor/skolor har fortsatt 2020,
bland annat genom särskilda kompetensutvecklingsdagar.
Lärarhögskolan har under 2020 påbörjat utveckling av en arbetsintegrerad lärarutbildning med
start hösten 2021 i samarbete med medverkande institutioner och regionens skolhuvudmän
Kompetensförsörjning
Lärarhögskolan arbetar långsiktigt och systematiskt med att skapa förutsättningar för
nyrekryteringar av kvalificerade lärare och forskare likväl som för institutioner och enheter att
kunna behålla kompetent personal.
Lärarhögskolans ledning genomför årligen systematiska dialoger med berörda institutioner utifrån
inlämnade kompetensförsörjningsplaner för att säkerställa att antalet lärare och deras
sammanlagda kompetens svarar mot ämneslärarprogrammets volym, innehåll och genomförande
på kort och lång sikt. Dialogerna ligger även till grund för Lärarhögskolans långsiktiga och
strategiska satsningar för utveckling av vetenskaplig kompetens till gagn för programmen. Under
2020 påbörjade Lärarhögskolan en särskild dialogprocess gällande riktade forskningssatsningar till
fakulteter och institutioner för beslut 2021 och förbrukning av medel 2022-2025. Syftet med
satsningarna är att i samverkan med fakulteter och institutioner stärka utbildningsvetenskaplig
forskning, forskarutbildning och kompetens. Lärarhögskolan prioriterar satsningar som
samfinansieras av fakultet/institution och Lärarhögskolan, forskningstid i samband med
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nyrekrytering och annan vetenskaplig kompetensförstärkning i relation till angelägna behov för att
bedriva grund- och forskarutbildning, initiering av nya forskningsmiljöer samt förstärkning av
existerande miljöer samt andra satsningar som relaterar till fakulteters/institutioners strategier för
att långsiktigt stärka utbildningsvetenskaplig forskning, forskarutbildning och grundutbildning. Vid
ansökningstidens slut hade 11 institutioner/enheter inkommit med en ansökan.
I övrigt bidrar Lärarhögskolans sökbara resurs för enskilda forskare, satsningarna på praktiknära
skolforskning (inte minst genom regeringsuppdraget ULF) och Lärarhögskolans planeringsbidrag
för att stärka projektansökningar för externa medel till att forskare inom utbildningsvetenskap även
detta år har kunnat höja sin konkurrenskraft vid tjänstetillsättningar.
Forskarskolan i utbildningsvetenskap är en viktig del i Lärarhögskolan långsiktiga strävan av
kompetensförsörjning inom forskning och utbildning. Under året antogs 22 nya doktorander till
forskarskolan som under året haft sammanlagt 77 aktiva doktorander inom det
utbildningsvetenskapliga området. Dessa finns spridda på universitets alla fyra fakulteter och på ett
15-tal institutioner. Intresset från samfinansierande institutioner har varit mycket stort även i
denna antagningsomgång. På grund av pandemin har verksamheten i stora delar behövts läggas om
till digitala former och det är ännu för tidigt att se om och hur detta har påverkat utbildningens
kvalitet.
Arbetsmiljö
Under året har kansliets arbetsmiljöombud bytts ut och uppdraget har breddats till att även
inkludera frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet har i huvudsak
fokuserat på konsekvenserna av det distansarbete som präglade kansliets arbetsvardag under stora
delar av 2020. Regelbundna avstämningar i form av en enkät samt samtal med kanslichef har
genomförts. I samband med dessa har medarbetare erbjudits olika typer av stöd för befrämjande av
fysisk och psykisk hälsa. Flera av kansliets personal har även tagit del av Feelgoods digitala
föreläsning ”Att skapa en hjärnvänlig arbetsplats”. Under våren 2020 bjöds personalen in till
gemensamma lunchpromenader, i syfte att skapa bättre förutsättningar för arbetsgemenskap.
Denna aktivitet fick dock avslutas på grund av nya hårdare riktlinjer. Istället skapades ett stående
digitalt fikarum på fredagar.
Under året har ett antal nyanställningar gjorts. Distansarbetet har gjort det till en stor utmaning att
introducera nya medarbetare i sina uppdrag. Introduktionen har därför främst handlat om att
underlätta viktiga kontakter med övriga medarbetare inom kansliet. Kanslichefen har också med
jämna mellanrum följt upp hur arbetet fungerar för den enskilde medarbetaren.
Flera anställda har under året uttryckt frustration över att arbetsuppgifter och ansvarsområden
upplevts oklara, en synpunkt som även kommit från Lärarhögskolans samarbetspartners. Den
kartläggning över medarbetarnas arbetsuppgifter som påbörjades under 2019 har resulterat i vissa
justeringar av ansvarsområden, vilket dock inte har löst alla utmaningar. Därför har dialoger mellan
delar av kansliets personal samt kanslichef och biträdande kanslichef förts under hösten 2020.
Arbetet med att tydliggöra arbetsuppgifter och ansvarsområden har dock försenats av att alla möten
sker på distans. Målet är att ha en färdig kompetensförsörjningsplan till sommaren 2021.
Arbetsbeskrivningar är en del av denna kompetensförsörjningsplan och något som ska arbetas fram
enligt verksamhetsplanen.
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Synlighet och internationalisering
Lärarhögskolan har under året arbetat med en kommunikationsplan som färdigställs under 2021.
Planen syftar till att stödja och synliggöra Lärarhögskolans arbete med kommunikation.
Kommunikationsarbetet ska vara väl integrerat i verksamhetsplaneringen och ha en stödjande
funktion i uppfyllelsen av Lärarhögskolans mål.
Under 2020 fortsatte det Nordforsk-finansierade samarbetet The Arctic Five. Lärarhögskolan har
tillsammans med fyra andra universitet i Sverige, Finland och Norge, utvecklat magisterkursen
”Arctic Inclusive Pedagogy”, 10 hp, inom området Education. Kursen syftar till att skapa en bättre
förståelse för de specifika kulturella och kontextuella förutsättningarna för utbildning i det arktiska
området. Kursen som ges online, riktar sig till lärare och lärarstudenter med intresse för ett
inkluderingsperspektiv i en arktisk kontext.
Hållbar utveckling
Lärarhögskolan försöker i möjligaste undvika detaljstyrning av den forskning som Lärarhögskolan
medfinansierar. Lärare i Lärarhögskolans grundutbildning och forskare inom utbildningsvetenskap
uppmuntras däremot att delta i de universitetsgemensamma utbildningsdagar och aktiviteter som
erbjuds vad gäller hållbar utveckling som perspektiv. Forskarskolan i utbildningsvetenskap har
sedan några år tillbaka försökt föra in frågor om hållbar utveckling i sin verksamhet. Dessa
strävanden har bland annat lett till att två forskare från olika discipliner, som på uppdrag av
forskarskolan hållit en föreläsning om hållbar utveckling utifrån sina olika utgångspunkter, fick syn
på intressanta beröringspunkter och under 2020 sampublicerade en tvärvetenskaplig artikel inom
området hållbarhet och utbildning. Forskarskolan påbörjade under 2020 en revidering av
kursplanen för Forskningsprocessens delar, 7,5 hp, där hållbar utveckling skrivs in i ett av kursens
förväntade studieresultat.
Mångfald och lika villkor
Lika villkorsarbetet vid Umu lyfts vid varje APT och medarbetare har getts möjlighet att vända sig
till Lika villkorsföreträdaren vid eventuella frågor eller problem. Arbetet försvårades dock under året
på grund av omställningen till distansarbete och de akuta utmaningar som medarbetarna stått inför.
Till det kom en temporär omprioritering av arbetsuppgifter för Lika villkorsföreträdare till förmån
för andra arbetsuppgifter. Arbetet med aktiva åtgärder och den planerade kartläggningen av risker
har därför förskjutits till vårterminen 2021. Flertalet av Lärarhögskolans utbildningsprogram
innehåller inslag om lika villkor och flera av de nationella uppdrag Lärarhögskolan har handlar om
att öppna upp för fler grupper att kunna studera till lärare.
Etisk medvetenhet
Forskarskolan i utbildningsvetenskap har sedan den startade regelbundet anordnat seminarier och
workshops med forskning i samband med lokala forskningsinternat med forskningsetik i fokus.
Detta arbete kommer nu att formaliseras då forskarskolan under 2020 påbörjade en revidering av
kursplanen för Forskningsprocessens delar, 7,5 hp, där forskningsetik skrivs in i ett av kursens
förväntade studieresultat.
Lärarhögskolans arbete med den statliga värdegrunden, aktiva åtgärder och kartläggningen av risker
har inte ägnats tillfredställande mycket tid under 2020 på grund av pandemin som gjorde att andra
delar av verksamheten behövde prioriteras. Lika villkorsarbetet vid Umu har dock lyfts vid varje APT
och medarbetare har getts möjlighet att vända sig till Lika villkorsföreträdaren vid eventuella frågor
eller problem.
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MISSIV
Lärarhögskolans styrelse
Dnr: FS 1.2.2-349-21

Entledigande och utseende av ledamöter till programrådet för
studie- och yrkesvägledarprogrammet 2021
Förslag till beslut
Styrelsen för Lärarhögskolan beslutar:
•
•

att entlediga Torbjörn Lindmark, Ulrika Engfors Holmbom samt Magnus Blomgren från
programrådet för studie- och yrkesvägledarprogrammet från och med 2021-02-17, samt
att utse Christer Mårtensson, Maria Söderholm och Veronica Strandh som ledamöter i
programrådet för studie- och yrkesvägledarprogrammet för perioden 2021-02-17 – 2021-1231.

Bakgrund
Torbjörn Lindmark (Pedagogiska inst.), Ulrika Engfors Holmbom (TUV) samt Magnus Blomgren
(Inst. för statsvetenskap) har begärt entledigande från programrådet för studie- och
yrkesvägledarprogrammet. Christer Mårtensson (Pedagogiska inst.), Maria Söderholm (TUV) och
Veronica Strandh (Inst. för statsvetenskap) har av programrådet föreslagits som nya ledamöter.
Beredning
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli. Samråd har skett med Samhällsvetenskapliga
fakulteten, som bifaller förslaget.
Föredragande
Boa Drammeh

Expedieras till
Prefekter vid Pedagogiska institutionen, Inst. för statsvetenskap samt Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV)
Ordförande vid programrådet för SYV-programmet
Entledigade och utsedda programrådsledamöter
Fredrik Andersson
Tomas Lilja
Marie Oskarsson
Kanslichef Samhällsvetenskaplig fakultet
Registrator
Umeå studentkår
Umepedagogerna
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Utlysning av Lärarhögskolans sökbara forskningsmedel 2021

Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH) har årligen sedan 2010 utlyst medel för
forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området. Rangordningen av
ansökningarna har baserats på en modell som tar hänsyn till publiceringar, erhållna
externa medel samt kvalitativ bedömning av forskningsplan. Nedanstående beskrivning
tar upp fördelningsmodellens huvudsakliga komponenter. Föreslagna förändringar
jämfört med 2020 års utlysning är gulmarkerade. Lärarhögskolans styrelse uppdrog åt
LHs forskningskommitté att specifikt diskutera rättviseaspekten kring redovisning av
externa medel samt hur felaktigt införd information ska hanteras inför 2021 års
utlysning. Forskningskommittén har diskuterat detta och föreslår inte någon förändring
kring hur felaktiga uppgifter ska hanteras eftersom detta innebär att ytterligare krav
läggs på en redan omfattande kontrollfunktion i beredningsarbetet.

3-åriga anslag

• 6 st 3-åriga anslag om 1,2 mkr vardera, totalt 7,2 mkr (därutöver tillkommer
universitets- och fakultetsgemensamma kostnader som fördelas till respektive fakultet i
vanlig ordning).

2-åriga anslag, endast för nydisputerade

• 4 st 2-åriga anslag om 600 tkr vardera, totalt 2,4 mkr (plus universitets- och
fakultetsgemensamma kostnader), endast för nydisputerade (max 3 år sedan
doktorsexamen vid sista ansökningsdatum).

Villkor för anslagen

• Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen och under senaste året fram till
sista ansökningsdatum innehaft i genomsnitt minst 50 % anställning vid Umeå
universitet, eller hos skolhuvudman i regionen (Västerbotten och Örnsköldsvik) som har
forskningssamverkan (ska motiveras i ansökan) med Umeå universitet. Dessutom måste
prefekt/motsvarande ha gett godkännande till förbrukning av medlen under
dispositionstiden. I fall där dispositionstiden sträcker sig över pensionsålder ska även
dekan ha gett sitt godkännande.
• Medlen ska nyttjas av den sökande själv för egen forskningstid. Maximalt 10 % kan
användas för drift, resor, utrustning etc.
• Sökande får ha en sammantagen universitetsfinansierad forskningstid om högst 65 %,
räknat per år, under den period som anslaget får förbrukas. Den sökande kan ansöka om
lägre belopp än de angivna maxbeloppen för anslagen.
• Dispositionstid för 3-åriga anslag är 2022-2024. Högst 900 tkr kan förbrukas 20222023, varav högst 450 tkr 2024.
• Dispositionstid för 2-åriga anslag är 2022-2023. Högst 350 tkr kan förbrukas 2023.
• Den som erhållit ett av LH tidigare utlyst anslag för sökbar forskningstid med
dispositionstid som inkluderar 2022 eller 2023 kan inte ansöka i denna utlysning.
• Den som tidigare erhållit 2-årigt anslag kan endast ansöka om 3-årigt anslag.
• Minst hälften av de 3-åriga anslagen ska gå till sökande som haft minst 15 %
grundutbildningsundervisning och/eller avlönat ledningsuppdrag (prefekt,
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studierektor, föreståndare, råd/kommitté eller motsvarande) inom lärarutbildning eller
utbildningsvetenskap under 2018-2020. Förtydligande kring hur kompetensutveckling
räknas förs in i ansökningsenkäten. Om t.ex. prefekt arbetar delvis inom detta område
gör den sökande en uppskattning av andelen. Orsaken till denna kvotering är att det är
önskvärt och samtidigt svårt att rekrytera aktiva forskare till undervisnings- och
ledningsuppdrag eftersom många resursfördelningssystem endast premierar forskning.
Även skolundervisning av sökande lärare anställda inom skolväsendet (se nedan) kan
inräknas här, eftersom LH vill stödja disputerade med anställning i skola.

Forskningsplan

• Forskningsplanen bedöms utgående från LH:s definition av utbildningsvetenskap 1 ur
två aspekter: kvalitet och genomförbarhet (Appendix 1).
• Två externa bedömare av forskningsplanen rekryteras utifrån förslag från LH:s
forskningskommitté.
• Om två personer ansöker om medel för ett gemensamt projekt måste det klargöras vad
respektive sökande ansvarar för samt hur projektet ska genomföras om bara den ene får
medel.
• Om sökande har använt samma eller liknande projektplan i annan ansökan om externa
medel, eller redan har externa medel för projektet, ska det anges i forskningsplanen
vad som särskiljer dem eller vad det sökta projektet kommer att tillföra.

Publikationer

Endast följande kategorier av publikationer räknas:
• Vetenskaplig doktorsavhandling (sammanläggningsavhandling och monografi
värderas lika).
• Vetenskaplig monografi om minst 50 sidor, där förlaget är rankat i norska listan (dvs.
på nivå 1 eller 2, https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside).
• Artikel i vetenskaplig tidskrift, där tidskriften är rankad i norska listan.
• Redaktörskap för vetenskaplig antologi, där förlaget är rankat i norska listan.
• Kapitel i vetenskaplig antologi, där förlaget är rankat i norska listan.
• Vetenskaplig konferenspublikation, där förlaget är rankat i norska listan.
• Populärvetenskapliga publikationer. Endast om den sökande för varje text tydligt
motiverar, i relation till både innehåll och publikationskälla, att den i första hand riktas
till läsare som är inte är forskare, att texten är populärvetenskaplig samt i första hand
behandlar utbildningsvetenskap. Texten behöver inte vara rankad i norska listan.
Bokkapitel och artiklar ska ha ett minimumomfång på 5 sidor och böcker 50 sidor.
Texter utan ISBN/ISSN nummer får inte medräknas. Texten måste i sig innehålla
namngiven författare, vilket exkluderar t.ex. vissa skolverksrapporter. Sökande kan
erhålla högst 1 poäng sammanlagt för populärvetenskapliga publikationer.
Populärvetenskaplig text som utgår från text redovisad i någon av de vetenskapliga
publikationskategorierna måste baseras på omfattande anpassningar till
populärvetenskap för att tillgodoräknas.
Övriga villkor:

Se: http://www.lh.umu.se/digitalAssets/177/177702_lhs-definition-avutbildningsvetenskap-151026.pdf
1
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• Populärvetenskapliga publikationer redovisas separat i ansökningsformuläret.
Information om övriga publikationer hämtar LH:s handläggare direkt från
publikationsdatabasen DiVA.
• Publikation kan inte tillgodoräknas om det är en kopia, sammanfattning eller enklare
omskrivning av material från licentiat- eller doktorsavhandling eller annan publikation
som ska medräknas. Vetenskaplig text som utgår från material från avhandling måste
innehålla väsentliga nya analyser och nya resultat för att tillgodoräknas (i annan
kategori än doktorsavhandling). Därför måste den sökande ange (på anvisad plats i
ansökningsformuläret) om det förekommer ”dubbelredovisade”, dvs liknande eller
identiska, vetenskapliga publikationer som i DiVA redovisas flera gånger.
• Poängsättningen för publikationer görs enligt tabell 1. Viktning av Monografi, Artikel i
tidskrift och Kapitel i antologi i norska listan följer riktlinjer presenterade på
http://dbh.nsd.uib.no/pub/hjelp.jsp .
Tabell 1. Publikationstyper och poängbedömning
Publikationstyp

Rankning 1 i
norska listan
Doktorsavhandling
3 (ej rankad)
Monografi
5
Artikel i tidskrift
1
Redaktör antologi
1
Kapitel i antologi
0,7
Konferenspublikation 0,5

Rankning 2 i
norska listan
8
3
2
1
0,5

Populärvetenskap
1
0,2
0,2
-

• Fraktionering vid samförfattarskap. LH förutsätter att samförfattande av
publikationer utgår från riktlinjer fastställda av ICMJE, http://www.icmje.org/icmjerecommendations.pdf). Publikationspoängen divideras med antalet författare och
multipliceras med en viktfaktor 1,2 för att främja samförfattarskap.
• För att ta hänsyn till hur mycket forskningstid den sökande haft under perioden för
meriteringen multipliceras publikationspoäng med en vikt F=2-p/100 där p är procent
forskningstid enligt bemanningsplanen. F varierar då mellan 1 (för 100 % forskningstid)
och 2 (för 0 % forskningstid). Observera att den KU-tid som beräknas på sökandes
undervisningstid inte räknas som forskningstid.
• Ansökan som endast erhåller publikationspoäng i kategorin populärvetenskap avslås.

Externa medel

• Vid tidigare utlysningar har det ibland varit svårt att avgöra om anslagen avsett
forskning eller annat. Den sökande ska därför motivera att varje redovisat anslag ur
finansiärens perspektiv i första hand är ett forskningsanslag. Det räcker alltså inte att
bara ange att anslaget använts till forskning. Detta ska göras extra tydligt för anslag från
finansiär som inte primärt är forskningsfinansiär (t.ex. är Vetenskapsrådet primärt en
forskningsfinansiär medan Skolverket inte är det). Finansiär ska alltid anges. Det ska
anges om anslaget är öppet utlyst och erhållet i konkurrens eller ej.
• Anslaget räknas för den tidpunkt när formellt besked är erhållet, inte när anslaget
förbrukas. Om t.ex. besked om anslag från Vetenskapsrådet erhölls i november 2016 och
dispositionstiden för anslaget är 2017-2020 ska år 2016 anges i ansökan.
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• Endast den sökandes andel av anslaget redovisas enligt följande: Vid flera sökande
räknar huvudsökande 50 % av beloppet. Resterande 50 % räknas som om det fördelas
lika på övriga sökande. Det är sökande som namnges i ansökan som ska redovisas, inte
de som förbrukar medlen. Exempel: I ansökan ingår huvudsökande HH, medsökande
MM, medsökande NN och ej namngiven postdoc. Medlen förbrukas av HH, MM, postdoc
PP och forskare FF (vilken ersätter NN som fått andra uppdrag). Då kan HH, MM och NN
redovisa anslaget men inte PP och FF.
• Endast andelar som var och en är minst 50 tkr redovisas. Exempel 1: Ett anslag på
2000 tkr har en huvudsökande och fyra medsökande. Huvudsökande redovisar då 1000
tkr och varje medsökande 250 tkr. Exempel 2: Ett anslag på 200 tkr har en
huvudsökande och tre medsökande. Huvudsökande redovisar då 100 tkr men
medsökandes andel (33 tkr) understiger beloppsgränsen 50 tkr och kan inte medräknas.
Exempel 3: Ett anslag på 40 tkr har ensam sökande och kan inte medräknas eftersom
det understiger 50 tkr.

Poängberäkning och betygssättning

• Summan av maxbetygen för de tre meritkategorierna (publikationer, externa medel
och forskningsplan) är 100.
• Vad gäller fördelning mellan de tre meritkategorierna är ett problem att det inte är
säkert att det är den sökande som skrivit forskningsplanen. Det kan t.ex., vilket är
tillåtet, vara en forskningsplan från en forskargrupp som den sökande ingår i. Därför bör
inte denna rangordning ges alltför stor relativ vikt. Inte heller externa anslag bör ges för
stor vikt, eftersom det i och med kravet ovan på att endast redovisa forskningsanslag
kan bli relativt få anslag som räknas. Viktfördelningen för de 3-åriga anslagen är:
Publikationer 50, externa anslag 25, forskningsplan 25.
• För de 2-åriga anslagen till nydisputerade gäller, eftersom nydisputerade har haft färre
möjligheter att meritera sig utöver avhandlingen, att forskningsplanen ges högre relativ
vikt. Externa medel medräknas inte eftersom tidigare utlysningar visat att det för
nydisputerade i huvudsak är meriter som medsökande som åberopats, vilket gett alltför
stort utslag. Viktfördelningen är: Publikationer 50, forskningsplan 50. Redovisning av
meriter görs på samma sätt som ovan, men rangordning görs i separat tabell för
nydisputerade. Nydisputerad sökande som inte erhåller anslag från denna utlysning
räknas då istället automatiskt som sökande till 3-åriga anslag.
• En extern bedömargrupp (2 personer) gör den kvalitativa granskningen av
forskningsplanerna som ingår i ansökningarna enligt Appendix 1.
• De forskningsplaner som bedöms vara utbildningsvetenskapliga och har tillräckligt
hög kvalitet rangordnas av en bedömargrupp så att den lägst rankade godkända
forskningsplanen ges betyget 0 och den högst rankade ges betyget 25 för 3-åriga anslag
och 50 för 2-åriga. De övriga forskningsplanerna ges betyg 0-25 respektive 0-50 (flera
planer kan ges samma betyg).
• Vid lika poäng beaktas först publikationspoäng och därefter forskningsplanens poäng.

Övrigt

• Meriter räknas över samma tidsperiod som vid VR-ansökningar, dvs. åtta år. För att
förenkla datahantering inräknas meriter från året för ansökan plus de åtta föregående
kalenderåren, vilket för denna utlysning är 2013-2021.
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• Sökande ansvarar själv för att föra in publikationsdata i DiVA samt övrig information i
ansökan på ett korrekt sätt. Felaktigt införd information som gynnar den sökande
medför att hela ansökan avslås, se Appendix 2.
• I utlysningen läggs för uppföljning in ett villkor om redovisning som inkluderar bl.a.
hur medlen förbrukats och vad det resulterat i.

Tidsplan

17/2
Beslut om utlysning av LH:s styrelse
22/3
Utlysning
28/4
Deadline för anmälan om användaruppgifter
28/5
OBS! Kl 12.00 är deadline för ansökan och inrapportering till DiVA
11/6
Utskick av DiVA-utdrag till sökande
17/6
Alla eventuella korrigeringar i DiVA klara
20/8
Extern bedömning klar
x/9
Beslutsrekommendation om fördelning från LH:s forskningskommitté
14/9 eller 21/10 Fördelningsbeslut av LH:s styrelse

Beslutsförslag

LH:s styrelse fastställer riktlinjerna i detta dokument avseende utlysning och
bedömning av ansökningar om forskningsmedel.
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Appendix 1: Anvisningar för bedömning av projektplaner som ingår i ansökningarna
till Lärarhögskolans sökbara forskningsresurs inom utbildningsvetenskap.
En extern bedömargrupp (2 personer) gör den kvalitativa granskningen av projektplanerna
som ingår i ansökningarna. Betygssättning görs med en förenklad version av
Vetenskapsrådets bedömning av vetenskaplig kvalitet på projektansökningar. Bedömningen
görs utifrån två av de fyra kriterier som VR använder sig av, ”projektets vetenskapliga
kvalitet” och ”genomförbarhet”, men med en förenklad betygsskala. Vetenskapsrådets
kriterium om nytänkande och originalitet utgår i denna förenklade bedömning och ”sökandes
kompetens” bedöms genom publikationer och externa anslag.

Projektets utbildningsvetenskapliga kvalitet
Projektplanens utbildningsvetenskapliga kvalitet bedöms i en 4-gradig skala (0-3). Frågor
relevanta att ställa till projektplanen är: Är det föreslagna projektet tydligt, välmotiverat och
övertygande? Är problemdefinitionen, de föreslagna åtgärderna och forskningsöversikten väl
beskriven? Är valen av forskningsmetod, infrastruktur, utrustning och fältarbete
ändamålsenliga? Är forskningsplanen utbildningsvetenskaplig enligt LH:s definition? Om och
endast om svaret på den sista frågan är nej så ges betyg 0 oavsett ansökans övriga kvaliteter.
Betygsskala utbildningsvetenskaplig kvalitet
Betyg
Beskrivning
3
Stark ansökan med försumbara svagheter
2
God ansökan med mindre svagheter
1
Ansökan innehåller tydliga svagheter
0
Uppfyller ej LH:s definition av utbildningsvetenskap

Genomförbarhet
Projektplanens beskrivning av genomförbarhet bedöms i en 4-gradig skala (0-3). Frågor
relevanta att ställa till projektplanen är: Är projektet vetenskapligt och tekniskt genomförbart?
Är tidsplanen realistisk? Har projektet tillgång till andra nödvändiga resurser? Är
forskningsmiljön lämplig för att genomföra det föreslagna projektet?
Betygsskala genomförbarhet
Betyg
Beskrivning
3
Genomförbart
2
Troligen genomförbart, men mindre oklarheter eller invändningar föreligger
1
Tveksam genomförbarhet, tydliga oklarheter eller invändningar föreligger
0
Forskningsplanen är ej genomförbar

Betygssumman för de båda kriterierna och från de båda bedömarna läggs samman (max 12 p,
min 0 p) och görs relativ där den högst rankade ges betyget 25 och den lägst rankade
godkända forskningsplanen ges betyget 0. De övriga forskningsplanerna ges betyg 0-25 (flera
planer kan ges samma betyg). Ansökan med en forskningsplan som erhåller betyget 0 i minst
en av de två kategorierna ovan avslås, i detta fall ska granskarna skriftligen motivera varför
ansökan erhållit betyg 0.
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Appendix 2. Hantering av felaktigt införande av publikationer i ansökan
Avsikten med ansökans utformning är att den både ska vara lätt att fylla i och granska och att
systemet för bedömning ska vara genomskinligt. Den bygger också på att det är den sökande
själv som ansvarar för att undersöka nivåplacering för sina publikationer och föra in dem på
ett korrekt sätt i DiVA och i ansökan. Det skulle förlänga handläggningstiden betänkligt om
det var upp till handläggaren/-arna att granska varje publikation och justera eventuella
felplaceringar.
Då LH fortsättningsvis använder denna modell för fördelning av medel är det viktigt att de
sökande har förtroende för modellen och granskningen av ansökningarna. Frågan om hur vi
ska hantera felaktigt angivna publikationer är komplicerad. Det handlar ytterst inte om
bestraffning utan om de signaler som vi ger sökande inför nästa ansökningsomgång. Det kan
inte ses som acceptabelt att chansa och se om man kan komma förbi systemet och hoppas att
man får igenom publikationer som man själv (kanske med rätta) anser ska ha en viss
rankning. En mjuk linje där endast felaktigt införda publikationer bortdöms kan leda till ett
större granskningskrav. En hårdare linje där hela ansökan stryks ger signaler om att det är upp
till sökande att se till att ansökan är korrekt, vilket underlättar handläggningen, men kan skapa
missnöje hos dem som eventuellt får sin ansökan bortdömd.
LH håller en medelhård linje och stryker ansökningar som har felaktigt angivna uppgifter som
medför att personen får högre meritpoäng. Om den felaktiga uppgiften medför en lägre
meritpoäng räknas den på den låga nivån, även om det i sig också är ett fel begånget vid
införandet. Det innebär att personen får en lägre poäng än den är berättigad till. På så sätt
varken gynnas eller bestraffas man av misstaget. Förhoppningen är att denna lösning leder till
att de som ansöker om medel vinnlägger sig om att föra in sina publikationer korrekt.
Text till missiv och i ansökansformulär
Följande text (och den engelska översättningen) inkluderas i missiv och ansökningsformulär:
”OBSERVERA! Sökande ansvarar själv för att föra in sina publikationer samt övrig
information i ansökan på ett korrekt sätt enligt anvisningarna. Felaktigt införd information
som gynnar den sökande medför att hela ansökan avslås. Kontakta gärna LH:s
forskningshandläggare om något är oklart.”
“NOTE! Applicants are themselves responsible for registering their publications and other
information in the application correctly according to the instructions. Incorrectly entered
information that benefits the applicant means that the entire application is rejected. Please
contact LH’s research administrator if something is unclear.”
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Beslut om medelsfördelning:
Lärarhögskolans riktade forskningssatsningar
med fakulteter och institutioner 2022-2025
Den 29 september 2020 inbjöd Lärarhögskolan fakulteter och institutioner vid Umeå universitet
till dialog angående samfinansierade riktade forskningssatsningar inom utbildningsvetenskap. För
utlysning, se: http://bit.ly/3cHz9ng
Följande fakulteter/institutioner/enheter kontaktade Lärarhögskolan för dialog om satsningarna:
Humanistisk fakultet
- Estetiska ämnen i lärarutbildningen 1
- Idé och samhällsstudier 2
- Språkstudier 3
- Kultur- och medievetenskaper 4
Samhällsvetenskaplig fakultet
- Tillämpad utbildningsvetenskap
- Pedagogik
- Kostvetenskap
- Psykologi
- Socialt arbete
- Centrum för skolledarutveckling
- Enheten för polisutbildning 5
Teknisk och naturvetenskaplig fakultet
- Naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Vid ansökningstidens slut den 15 januari 2021 hade elva av tolv institutioner/enheter som visat
intresse för inbjudan också lämnat in en ansökan. Av de sökande institutionerna/enheterna hade
alla utom Pedagogik och Estetiska ämnen haft en eller flera dialoger med Lärarhögskolan kring de
planerade satsningarnas inriktning, innehåll och omfattning.

Syfte och format för satsningarna
Syftet är att i samverkan med fakulteter och institutioner stärka utbildningsvetenskaplig forskning,
forskarutbildning och kompetens. I inbjudan framgick att följande typer av satsningar skulle
prioriterats vid fördelning av medel:
•

Satsningar som samfinansieras av fakultet/institution och Lärarhögskolan.

Ingick i samlad ansökan från Humanistisk fakultet
Ingick i samlad ansökan från Humanistisk fakultet
Egen ansökan
4 Egen ansökan
5 Deltog i dialog men lämnade ej in ansökan.
1

2
3

1
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•

Finansiering av forskningstid i samband med nyrekrytering och annan vetenskaplig
kompetensförstärkning i relation till angelägna behov för att bedriva grund- och
forskarutbildning

•

Initiering av nya forskningsmiljöer.

•

Förstärkning av existerande miljöer.

•

Andra satsningar som relaterar till fakulteters/institutioners strategier för att långsiktigt
stärka utbildningsvetenskaplig forskning, forskarutbildning och grundutbildning.

Beredningsprocess
Föreliggande beslutsunderlag har tagits fram av Lärarhögskolans ledning med stöd av
Lärarhögskolans kansli och har behandlats av Lärarhögskolans forskningskommitté den 5 februari
2020.
Efter en sammanställning av äskanden stod det klart att den sammanlagda sökta summan vida
överskred Lärarhögskolans preliminära budget på 22 mkr för denna satsning. Då kvaliteten på
inkomna ansökningar ansågs som generellt hög och samtliga satsningar som angelägna har
beredningsgruppen fokuserat på att skära ned omfånget av satsningarna snarare än att stryka
några. I de fall där ansökan inklusive budget ej varit komplett eller har behövt förtydligas har den
sökande institutionen kontaktats och fått möjlighet att justera detta. Lärarhögskolan också
kontaktat de institutioner som inte gått in med jämbördig medfinansiering för vidare dialog kring
möjligheterna till högre medfinansiering, alternativt en sänkning av sökt belopp. Därutöver har
svagt specificerade delposter i satsningarna strukits i beslutsförslaget. Detta gäller mer specifikt
ansökningar om medel för gästprofessorer, för s.k. forskningsmånader för redan anställda lektorer
samt medel för övriga kostnader.
Beredningsgruppen har i beslutsunderlaget räknat ut samtliga kostnader för satsningarna utifrån
schablonbelopp. Till det tillkommer ett särskilt stöd avsett för miljöstärkande aktiviteter som delas
ut proportionerligt till varje forskningsmiljö som erhåller medel i denna satsning.

Utdrag ur forskningskommitténs protokoll 5 februari 2020
Forskningskommittén rekommenderar att Lärarhögskolan prioriterar att
alla sökande forskningsmiljöer fördelas medel i denna satsning,
forskningsledning för tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, vilket kan innebära högre
samfinansiering av Lärarhögskolan än 50:50.
samt att Lärarhögskolan ej bör bevilja medel för:
samordning av forskarutbildning
svagt definierade poster.
- övriga kostnader enligt institutionernas ursprungliga förslag.
Forskningskommittén tillstyrker att budgeten för hela satsningen sätt till 26 mkr.
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Sammanställning:
Ansökningar om riktade satsningar 2020-2025
Humanistisk fakultet
Estetiska ämnen
Denna ansökan har skickats in, och ska medfinansieras, av humanistisk fakultet. Satsningen
avser anställning av en professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot estetiska
ämnen. Anställningen ska omfatta 100 %, varav 60 % forskningstid under de fyra första åren.
Professorn ska leda och stärka den unika forskningsmiljö som institutionen har med betoning på
utbildningsvetenskaplig forskning med betydelse för grundutbildning med inriktning mot skolans
estetiska ämnen bild, musik och slöjd. Satsningar på forskning i de estetiska skolämnena bild, slöjd
och musik kan ses som en nationell angelägenhet då dessa områden är relativt
underrepresenterade inom det utbildningsvetenskapliga området. Satsningen motiveras även av
förestående pensionsavgång.
Forskningssatsning

Samfinansiering

Nyrekrytering

Initiering
av ny miljö

ja

nej

LH/institution
%
Professor
60 %

3

30/30

Förstärkning
av existerande
utbildningsvetenskaplig
miljö
ja

Långsiktighet

ja

Stärker
LH:s
grundutbildning

ja
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Idé- och samhällsstudier
Denna ansökan har skickats in, och ska medfinansieras, av humanistisk fakultet. Ansökan avser
medel för forskningstid 50 % i lektorstjänst i historia med inriktning mot lärarutbildning samt
medel för en forskningsledare 30 % för den fakultetsövergripande forskningsmiljön UMSOD.
Medlen ska stärka forskning och forskningskompetens inom forskningsmiljöerna historia med
utbildningsvetenskaplig inriktning och UmSOD, och därigenom i förlängningen
forskningsanknytningen av Umu:s utbildning av lärare i samhällsorienterande ämnen
(skolämnena Historia, Samhällskunskap, Geografi och Religion) samt institutionens inslag i de
allmänna kurserna inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna. Miljön är
tvärvetenskaplig och inkluderar flera institutioner.
Forskningssatsning

Samfinansiering

Nyrekrytering

Initiering
av ny miljö

LH/institution
%

Förstärkning
av existerande
utbildningsvetenskaplig
miljö

Långsiktighet

Stärker
LH:s
grundutbildning

Forskningstid
i lektorat 50
%

25/25

ja

nej

ja

ja

ja

Forskningsledare 30%

25/15

nej

nej

ja

ja

ja

Språkstudier
Institutionen ansöker om medel för medfinansiering av följande långsiktiga satsningar på att
stärka den utbildningsvetenskapliga forskningsmiljön vid institutionen:
•
•
•

40 % forskning under 2022–2025 för ett universitetslektorat i svenska med didaktisk
inriktning (tidiga år).
30 % forskningsledarskap för Litum för person i miljön.
Två gästforskarmånader årligen inom språkdidaktik eller pedagogiskt arbete med
inriktning mot språk och skolnära forskning 2022–2025

Språkstudiers satsningar ska bidra till en utveckling av Litum generellt som forskningsmiljö och
specifikt med inriktning mot en långsiktig satsning på praktiknära skolforskning. Litums befintliga
och planerade praktiknära skolforskning har stor potential att ge centrala bidrag till det
utbildningsvetenskapliga forskningsfältet på såväl grund- som forskarutbildningsnivå. Miljön är
tvärvetenskaplig och inkluderar flera institutioner.
Ansökan om gästforskarmånader har strukits.
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Forskningssatsning

Samfinansiering

Nyrekrytering

Initiering
av ny miljö

Förstärkning
av existerande
utbildningsvetenskaplig
miljö

LH/institution
%

Långsiktighet

Stärker
LH:s
grundutbildning

Forskningstid i
lektorat 40 %

20/20

ja

nej

ja

ja

ja

Forskningsledare 30%

15/15

nej

nej

ja

ja

ja

Gästprofessorsmånader

50/50

nej

nej

ja

troligen

troligen

Kultur- och medievetenskaper
Institutionen ansöker om medel för en postdoktoranställning på två år i litteraturvetenskap med
inriktning mot litteraturdidaktik för att stärka den didaktiska forskningsmiljön vid institutionen.
Institutionen avser att finansiera 40% av forskningstiden och ansöker om resterande 60 % från
Lärarhögskolan. Planen ska ha en litteraturdidaktisk profil och vara inriktad mot
litteraturundervisning, värdegrunds- och demokratifrågor. Sökanden ska ha en
ämneslärarexamen. Postdoktorssatsningen skulle utgöra ett nödvändigt komplement för att stärka
litteraturdidaktisk forskning vid institutionen, även på lång sikt, bland annat genom att söka
anslag för fortsatt forskning. Postdoktorn kommer även att ha nätverksbyggande ansvarsområden.
Målet är att stärka skönlitteraturens ställning i svenskämnet samt den litteraturdidaktiska
inriktningen inom såväl litteraturvetenskapen som lärarutbildningen.
Forskningssatsning

Samfinansiering

Nyrekrytering

Initiering
av ny miljö

ja

nej

LH/institution
%
Postdoktor
100 %

5

60/40

Förstärkning
av existerande
utbildningsvetenskaplig
miljö
ja

Långsiktighet

troligen

Stärker
LH:s
grundutbildning

troligen
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Samhällsvetenskaplig fakultet
Tillämpad utbildningsvetenskap
Institutionen vill satsa på en inriktning mot hållbarhet i utbildning och avser att lysa ut två
forskningslektorat där tiden delas lika mellan forskning och undervisning, företrädesvis inom
lärarprogrammen. Ambitionen är att det skall finnas en tydlig synergi mellan forskning och
utbildning, och att undervisning ska kunna ges på ett flertal program och kurser. Utlysningen ska
vara öppen för sökande för personer med kompetens inom någon av institutionens två akademiska
ämnen: pedagogiskt arbete och beteendevetenskapliga mätningar. Långsiktigt förväntas dessa
anställningar bidra till miljöbyggande och nydanade forskning inom det utbildningsvetenskapliga
området.
I beslutsförslaget har institutionens medfinansiering av satsningen höjts jämfört med ursprunglig
budget i ansökan, efter dialog med prefekt.
Forskningssatsning

Samfinansiering

Nyrekrytering

Initiering
av ny miljö

LH/institution
%

6

Förstärkning
av existerande
utbildningsvetenskaplig
miljö

Långsiktighet

Stärker
LH:s
grundutbildning

Forskningstid
i lektorat 50
%

25/25

ja

delvis

ja

ja

ja

Forskningstid
i lektorat 50
%

25/25

ja

delvis

ja

ja

ja

Beslut riktade satsningar
Carina Rönnqvist / Forskningssamordnare
carina.ronnqvist@umu.se
090-786 76 10

2021-02-17
Sid 7 (16)

FS 1.3.2-1299-20

Pedagogik
Ansökan riktas mot specialpedagogik innefattande den specialpedagogiska forskningsmiljön vid
Umu, och består av en postdoktor med 80 % forskningstid under två år med start år 2023 samt en
forskningsledare på 20 % med ansvar för informationsflödet mellan olika parter (bl.a. skola,
institutioner, andra Umu-miljöer), samt nationella och internationella miljöer samt för
koordinering av olika typer av forsknings- och utvecklingsaktiviteter. Satsningen möter upp
behovet av att konsolidera och långsiktigt säkerställa en fördjupad etablering av specialpedagogik
både vad gäller utbildning och forskning och ett led i detta är att planera för långsiktig
kompetensförsörjning av disputerade lektorer med inriktning mot specialpedagogik. Miljön är
tvärvetenskaplig och inkluderar flera institutioner.
I beslutsförslaget har institutionens medfinansiering av satsningen på en postdoktor höjts jämfört
med ursprunglig budget i ansökan, efter dialog med prefekt.
Forskningssatsning

Samfinansiering

Nyrekrytering

Initiering
av ny miljö

Förstärkning
av existerande
utbildningsvetenskaplig
miljö

Långsiktighet

Stärker
LH:s
grundutbildning

LH/institution
%
Postdoktor
80 %

40/40

ja

nej

ja

ja

troligen

Forskningsledare 20%

20/0

nej

nej

ja

ja

ja

Kostvetenskap
Satsningen innebär en fortsatt utveckling och förstärkning av den befintliga forskningsmiljön med
anknytning till hem- och konsumentkunskap (Hkk) samtidigt som institutionen vill bredda den
utbildningsvetenskapliga forskningen på institutionen till två övergripande inriktningar: en mot
grundskola och gymnasium samt en mot högskola. För att erbjuda de juniora forskarna mer
stabila anställningar och säkerställa att viktiga kompetenser kan tillvaratas avser institutionen att
lysa ut två lektorat med 40 % forskning vardera och med inriktning mot Hkk-området. För att
säkerställa områdets stabilitet och utveckling vill institutionen involvera forskare på alla nivåer och
ansöker därför även om medel för forskningsmånader för befintliga lektorer, medel som
institutionen själv ska lysa ut och fördela. Man ansöker även om 3 % för en forskningsledare. En
riktad satsning mot Hkk skulle göra möjligt för institutionen att vara fortsatt ledande inom
forskningsområdet såväl nationellt som internationellt. Den skulle även bidra till ökad
vetenskaplighet i LH:s grundutbildning, med särskilt fokus mot Hkk, samt ämnets utveckling i
grundskolan.
I beslutsförslaget har ansökan om forskningsmånader strukits.
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Forskningssatsning

Samfinansiering

Nyrekrytering

Initiering
av ny
miljö

Förstärkning
av
existerande
utbildningsvetenskaplig
miljö

Långsiktighet

Stärker
LH:s
grundutbildning

LH/institution
%

Forskningstid i
lektorat 40 %

20/20

ja

nej

ja

ja

ja

Forskningstid i
lektorat 40 %

20/20

ja

nej

ja

ja

ja

3/0

nej

delvis

ja

ja

ja

50/50

nej

delvis

ja

ja

ja

Forskningsledare
3%
Forskningsmånader
för befintliga
lektorer

Psykologi
Institutionen ansöker om medel för forskningstid i tjänst för tre lektorer, varav en
forskningsledare. Institutionen vill genom satsningen utveckla och integrera två existerande
forskningsmiljöer mot ett gemensamt fokus på Neurokognitiva förutsättningar för lärande
(NFL). Miljön är tvärvetenskaplig och inkluderar flera institutioner. De befintliga
forskningsmiljöer som ligger till grund för NFL är: 1) Kognitiv neurovetenskap med fokus på
minne och lärande och 2) Utvecklingspsykologi med fokus på typisk och atypisk utveckling.
Ambitionen är att skapa en ny gemensam bas för forskning med relevans för skolans
utbildningsuppdrag och kunskapsgenerering inom utbildningsvetenskap. Ansökan ligger väl i linje
med LH:s definition av utbildningsvetenskap, specifikt i relation till undervisningsinnovationer
och lärande i organiserad form samt lärandets villkor med fokus på mångfaldsaspekter på lärande
inkl. begåvning och funktionshinder. Inriktningen kan bland annat bidra till att skapa kunskap i
relation till ett av de nya examensmålen i lärarutbildningen gällande specialpedagogiska insatser
för elever med NPS.
I beslutsförslaget har Lärarhögskolans medfinansiering sänkts jämfört med ursprunglig budget i
ansökan, efter dialog med biträdande prefekt.
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Forskningssatsning

Samfinansiering

Nyrekrytering

Initiering
av ny
miljö

Förstärkning
av
existerande
utbildningsvetenskaplig
miljö

Långsiktighet

Stärker
LH:s
grundutbildning

LH/institution
%

Forskningstid i
lektorat 34 %

17/17

nej

ja

delvis

ja

troligen

Forskningstid i
lektorat 36 %

18/18

nej

ja

delvis

ja

troligen

Forskningstid i
lektorat 32 %

16/16

nej

ja

delvis

ja

troligen

[Socialt arbete – fortfarande under dialog]
Institutionen har ansökt om medel för en satsning på forskning kring sociala perspektiv på skola
och utbildning. Målsättningen är att förstärka och formera den existerande forskningsmiljön inom
området, både inom ramen för institutionen och i samarbete med andra relevanta
forskningsmiljöer på universitetet. Miljön är därmed tvärvetenskaplig och inkluderar flera
institutioner. I nuvarande ansökan ingår medel för en professor på 30 % som forskningsledare
och en docent på 30 % som samordnare för forskarutbildning. Forskningsledaren kommer att
arbeta med den interna samordningen, men också för att öka samarbetet med andra aktiva
forskningsmiljöer och avnämare inom området. Tanken med samordnaren för forskarutbildning
var att denne skulle ansvara för att miljön anordnar fyra forskarutbildningskurser med fokus på
sociala perspektiv på skola och utbildning, kurser som skulle vara öppna för doktorander från hela
universitetet. Satsningen som helhet syftar till att stärka samordning och samarbete, ge stöd till
yngre forskare för extern finansiering, utbilda nya forskare, och genom att möta
socionomutbildningens behov på det utbildningsvetenskapliga området också öka intresset för
forskningsområdet bland studenter i grundutbildning.
Forskningskommittén stödjer inriktningen men menar att Lärarhögskolan inte bör fördela medel
för samordning av forskarutbildning i denna utlysning eftersom forskarutbildningsamordning för
kurser kan gå genom forskarskolan i utbildningsvetenskap (FU). Institutionen har därför
kontaktats för vidare dialog kring satsningen. Sista dag för reviderad ansökan är den 23 februari.
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Forsknings-satsning

Samfinansiering

Nyrekrytering

Initiering
av ny
miljö

Förstärkning
av
existerande
utbildningsvetenskaplig
miljö

Långsiktighet

Stärker
LH:s
grundutbildning

LH/institution
%

[Forskarutbildningssamordnare 30 %]

20/10

nej

ja

delvis

ja

Möjligen

Forskningsledare
30 %

20/10

nej

ja

delvis

ja

Möjligen

Centrum för skolledarutveckling
Centrum för skolledarutveckling vill stärka sin forskningsmiljö genom en förstärkning av
praktiknära forskning. En majoritet av den nyrekryterade personalen saknar, eller har ytterst
ringa, egen forskning inom detta område, varför en satsning på forskningstid inom befintliga
anställningar kan ses som befogad. Centrum ansöker om medel för forskningstid (25 %) i tjänst
för fyra lektorer. Hur skolan styrs och leds är ett område som till stor del är underbeforskat i en
nationell kontext, speciellt i relation till praktiknära satsningar. Genom att hitta nya vägar att
integrera praktiknära forskning och undervisning för rektorer vill centrum bygga en miljö där de
kan beforska rektorers upplevelser i syfte att återinföra denna kunskap till professionen via
utbildning. Forskningen ska vara till nytta för praktiker, särskilt för skolledare framtida
professionsprogram, vilket i förlängningen kan gynna lärarutbildare, lärarprogrammen och
förskollärarprogrammen.
Centrum har förankrat sin ansökan med Samhällsvetenskaplig fakultet. I beslutsförslaget har
Lärarhögskolans medfinansiering sänkts jämfört med ursprunglig budget i ansökan, efter dialog
med biträdande prefekt.
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Forskningssatsning

Samfinansiering

Nyrekrytering

Initiering
av ny
miljö

Förstärkning
av
existerande
utbildningsvetenskaplig
miljö

Långsiktighet

Stärker
LH:s
grundutbildning

möjligen

LH/institution
%

Forskningstid i
lektorat 25 %

12,5/12,5

nej

nej

ja

ja

Forskningstid i
lektorat 25 %

12,5/12,5

nej

nej

ja

ja

Forskningstid i
lektorat 25 %

12,5/12,5

nej

nej

ja

ja

möjligen

Forskningstid i
lektorat 25 %

12,5/12,5

nej

nej

ja

ja

möjligen

möjligen

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Institutionen ansöker om medfinansiering för:
•
•
•
•

1 forskningsledare för Umser (10 % i 4 år)
1 forskningsledare för UFM (10 % i 3 år)
1 universitetslektor med forskningstid (40 %) med relevans för grundutbildningen, i
första hand inom matematik med specialpedagogisk inriktning
1 biträdande universitetslektor i ämnesdidaktik (matematik, naturvetenskap och/eller
teknik) med inriktning mot högskolepedagogik (75 % forskningstid)

I sin helhet menar NMD att de olika delarna inom satsningen ska täcka in olika typer av behov som
och ge en tydlig och strategisk förstärkning av utbildningsvetenskaplig forskning,
forskarutbildning och kompetens vid institutionen. Lektoratet med relevans för
grundutbildningen ska stärka kopplingen mellan forskning och grundutbildning, särskilt inom
områden där detta inte är så omfattande på NMD idag. Syftet med det biträdande lektoratet är att
stärka en viss del av institutionens forskningsverksamhet genom en långsiktig rekrytering av en
meriterad forskare.
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Forskningssatsning

Samfinansiering

Nyrekrytering

Initiering
av ny
miljö

Förstärkning
av
existerande
utbildningsvetenskaplig
miljö

Långsiktighet

Stärker
LH:s
grundutbildning

LH/institution
%

Forskningsledare
Umser 10 % i 4 år

6/4

Ännu ej
klart

nej

ja

ja

ja

Forskningsledare
UFM 10 % i 3 år

5/5

Ännu ej
klart

nej

ja

ja

ja

Forskningstid i
lektorat 40 %

20/20

ja

nej

ja

ja

ja

Forskningstid i
biträdande lektorat
75 %

37/37

ja

nej

ja

ja

ja

.
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Beslutsförslag
Lärarhögskolans styrelse
-

beslutar om fördelning av medel för riktade satsningar 2022-2025 enligt sammanställning
nedan.

-

delegerar beslut om fördelning till Institutionen för socialt arbete i särskild ordning till
Lärarhögskolans föreståndare efter att en reviderad ansökan inkommit.

Beredningsgruppen önskar omedelbar justering av beslutet.

Sammanställning av beviljade medel för riktade satsningar 2022-2025
Det totala beloppet att fördela är 26 mkr för Lärarhögskolans riktade satsningar 2022-2025. Sökt
belopp för övriga kostnader har strukits. Istället fördelas ett proportionellt miljöstöd till de
satsningar som erhåller medel i denna satsning. Miljöstödet fastslås genom detta beslut och kan
inte justeras uppåt i efterhand i samband med eventuell omdisponering.

Institutio
n/
enhet

HUMFAK
Estetiska
ämnen

Idé- och
samhällsstudier

13

Kontaktperson

Forskningsområde/-n

Beviljade
samfinansierade
forskningssatsningar
(LH/inst %)

Beviljat
belopp i
tkr

Beviljat
miljöstöd i
tkr (enligt
utfall i färdig
uträkning)

Åsa
Karlsson
Sjögren/S
tina
Wikberg

Estetiska
ämnen i
lärarutbildnin
gen

1 professor i
pedagogiskt arbete,
inr. estetiska ämnen
60 %
(30/30)

1799

303

Åsa
Karlsson
Sjögren
/Anna
Larsson

Historia med
inriktning mot
lärarutb.

1 lektor i historia med
inriktning mot
lärarutbildning
60 %
(30/30)

2436

411

UmSOD
(Samhällsorie
nterande
ämnenas
didaktik)

1+1 forskningsledare
40%
Person 1:
(25/10)

Beslut riktade satsningar
Carina Rönnqvist / Forskningssamordnare
carina.ronnqvist@umu.se
090-786 76 10

2021-02-17
Sid 14 (16)

FS 1.3.2-1299-20

Person 2:
(0/5)

Språkstudier

Daniel
Andersson

Litum
(Literacy)

SAMFAK
TUV

1550

261

1002

169

2215

373

1720

280

1905

321

2259

381

(15/15)

Svenska med
didaktisk
inriktning
Kultur- och
medieveten
skaper

Forskningsledare
30%

Karin
Ljuslinder

Litteraturdidaktik

Ewa
Rolfsman

Hållbarhet i
utbildning

Lektorat
40%
(20/20)
1 postdoc
100% /2 år
(60/40)
2 lektorer med
50% forskning
(25/25)

Pedagogik

Simon
Wolming

Specialpedago
gik

1 postdoktor med 80
% forskning
(40/40)

Kostvetenskap

Psykologi

Socialt
arbete

14

Carita
Bengs

AnnaSara
Claeson

Lars
Evertsson

Hem- och
konsumentku
nskap samt
inriktning mot
gymnasium
och högskola
Neurokognitiva förutsättningar
för lärande

Sociala
perspektiv på
skola och
utbildning

1 forskningsledare
20 %
(20/0)
2 lektorer med 40 %
forskning
(20/20)
3 lektorer med
forskning:
34% (17/17)
36 % (18/18)
32 % (16/16)
1 forskningsledare
30 %
(20/10)

OBS!
Under
dialog.
Beslut
fattas av
Lärarhögsk
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olans föreståndare
efter den
23/2 2021
Centrum
för
skolledarutveckling
TEKNAT
NMD

Björn
Ahlström

Ewa
Bergqvist
/
Magnus
Österholm

Praktiknära
forskning om
skolans
ledning och
styrning

4 lektorer med 25 %
forskning

Naturvetenska
pernas och
matematikens
didaktik med
önskvärd
inriktning mot
Specialpedagogik

1 forskningsledare för
Umser 10 % i 4 år
(4/6)

2392

373

3064

517

(12,5/12,5)

1 forskningsledare för
UFM 10 % i 3 år
(5/5)
1 lektor
40 %
(20/20)
1 biträdande lektor
75 %
(37/37)

Utbetalning av medel och uppföljning
Medlen kommer att fördelas ut till berörd institution eller enhet i 12-delar under perioden 2022 2025. För detaljerad sammanställning, se budgetbilaga. Avstämning sker årligen. För att
möjliggöra en effektiv uppföljning rekommenderar Lärarhögskolan att institutionen eller enheten
lägger upp ett separat projekt för satsningen. Vid avvikelser från intentionen i ansökan, vad gäller
innehåll eller ekonomi, ska Lärarhögskolans ledning kontaktas för dialog och eventuell
omdisponering av medel.
Vid projekttidens slut ska den institution eller enhet som beviljats medel skicka in en rapport på en
sida med en beskrivning om vad som gjorts. Miljöstödet följs upp utifrån en fråga om hur medlen
använts för att stödja hela den forskningsmiljö som ingår i satsningen. Till detta läggs en
förteckning över publikationer, presentationer vid internationella konferenser, erhållna externa
anslag samt eventuella andra mätbara resultat.
Då det gäller den ekonomiska uppföljningen ska institutionens ekonom skicka en kortfattad
beskrivning av huruvida medlen har använts till avsett ändamål samt uppge projektnummer i
ekonomisystemet där kostnader och intäkter bokförts.
Dispositionstiden är 2022-01-01 till 2026-12-31. Medel som inte förbrukats vid dispositionstidens
slut ska återbetalas till Lärarhögskolan.

15

Beslut riktade satsningar
Carina Rönnqvist / Forskningssamordnare
carina.ronnqvist@umu.se
090-786 76 10

2021-02-17
Sid 16 (16)

FS 1.3.2-1299-20

Belopp per år
Fakultet

Institution

Tjänst

Hum fak

Inst för estetiska ämnen

Professor

Sökt från
LH i %
30%

Totala
forskningstiden
i tjänst
60

miljöstöd

Humfak

Idé- och samhällsstudier

Humfak

Inst för kultur- och medivetenskap

Institutionen för språkstudier

Pedagogiska institutionen

Institutionen för psykologi

304

526

526

526

526

2 103

1 799

332

332

332

1 329

277

277

277

277

1 107

103

103

103

103

412

712

712

712

712

2 848

501

501

85

85

586

586

0

0

1 172
664

Postdoc

60%

miljöstöd

60%

100

1 002
170

Lektor, fo ledare LITUM

15%

30

166

166

166

166

Lektor, fo tid språkdidaktik

20%

40

221

221

221

221

886

16

65

65

65

65

260

453

453

453

453

1 810

221

221

221

221

886

278

278

278

834

70

70

70

70

280

291

569

569

569

2 000

Lektor, docent, Kim Wickman

20%

20

Postdoktor

33%

67

Forskningsledare

17%

34

188

188

188

188

753

Lektor

18%

36

199

199

199

199

797

Lektor

16%

32

177

177

177

177

709

95

95

95

95

380

660

660

660

660

2 639
886

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap lektor 1

20%

40

221

221

221

221

lektor 2

20%

40

221

221

221

221

886

3%

3

33

33

33

33

133

Centrum för skolledarutveckling

TUV

NMD

80

80

80

80

320

556

556

556

556

2 225

Lektor 1, Björn Ahlström

12,5%

25

138

138

138

138

554

Lektor 2, Pär Poromaa Isling

12,5%

25

138

138

138

138

554

Lektor 3, Anna Rantala

12,5%

25

138

138

138

138

554

Lektor 4, docent,Ulf Leo

12,5%

25

138

138

138

138

554

93

93

93

93

372

647

647

647

647

2 587

Lektor 1

25%

50

277

277

277

277

1 107

Lektor 2

25%

50

277

277

277

277

1 107

93

93

93

93

372

647

647

647

647

2 587

90

90

90

90

360

75

75

75

225

miljöstöd

Forskningsledare Umser

6%

10%

Forskningsledare UFM

5%

10%

lektor

20%

40%

221

221

221

221

886

bitr lektor

37%

75%

399

399

399

399

1 594

129

129

129

129

516

839

914

914

914

3 580

miljöstöd

16

76

332

miljöstöd

Teknat

76

40

miljöstöd

Samfak

76

60

vetenskaplig ledare

Samfak

450

76

25%

miljöstöd

Samfak

2025

450

30%

miljöstöd

Samfak

2024

450

Forskningsledare

miljöstöd

Samfak

2023

450

lektorat historia
miljöstöd

Hum fak

2022
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Missiv - Förslag till inrättande av grundnivå inom
huvudområdet ”Pedagogisk yrkesverksamhet”
Bakgrund
Yrkeslärarprogrammet vid Umeå universitet (Umu) omfattar 90 hp, varav 60 hp
utbildningsvetenskaplig kärna och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen
bedrivs på distans med tre träffar per termin och med 50% studietakt. Programmet är mycket
attraktivt och antalet sökanden ökar över tid. Ht 2020 påbörjade 51 studenter utbildningen 1
och enligt Regeringskansliets förslag till satsning på yrkeslärare ska Umu utöka antalet
studieplatser med ca 50 studenter per år fr.o.m. 2022. Denna satsning är i linje med
intentionerna om breddad rekrytering (UHR, 2014) och viktiga incitament är
arbetsmarknadssiffror som visar att 44% av yrkeslärarna är obehöriga (SCB, 2020).
Ett programråd för yrkeslärarprogrammet tillsattes 2019/2020 och rådet har sedan starten
arbetat med programmets kvalitativa utveckling, bland annat har samtliga kurser reviderats
och vid UKÄ:s granskning preliminära resultat hösten 2020 bedömdes utbildningen ha hög
kvalitet. Inom ramen för rådets utvecklingsarbete har behovet av ett examensarbete
uppmärksammats, inte minst mot bakgrund av att yrkeslärarprogrammet är det enda
lärarprogram som saknar examensarbete.

Beredning
För att möjliggöra vidare karriärvägar inom yrkeslärarutbildningsområdet, vilka inkluderar
vägar som kan leda till forskarnivå aviserar regeringskansliet att en nationell
masterutbildning med inriktning mot yrkesutbildning ska inrättas under 2022. Umu har
deklarerat ett intresse att tillsammans med ytterligare två lärosäten dela på ansvaret för
uppbyggnaden av en sådan utbildning.
Givet dessa intentioner och många yrkeslärarstudenters önskan om ytterligare
studiemöjligheter är programrådets strävan att utveckla en examensarbeteskurs
motsvarande 30 hp med modul 1 teori/metod kurs, 15 hp och modul 2 examensarbete, 15 hp
som ger studenterna ytterligare lärarkompetens. Den kan också utgöra en viktig del för dem
som vill uppnå en kandidatexamen, vilket krävs för behörighet till avancerad nivå.
Programrådet för yrkeslärarutbildningen har med stöd av studievägledare, utbildningsledare
och representanter från Antagningsenheten och Examina utformat ett förslag till
handlingsplan, se bilaga, vilken ska ses som ett diskussionsunderlag inför kommande
utvecklingsarbete med berörda instanser vid Umu.
Inledningsvis föreslås att huvudområdet ”Pedagogisk yrkesverksamhet” inrättas på
grundnivå. Därefter kan en ny examensarbeteskurs (kursplan) skapas för yrkeslärare.
Inrättandet av en examensarbeteskurs möjliggör att yrkeslärarstudenterna på sikt kan få en
generell kandidatexamen i huvudämnet Pedagogisk yrkesverksamhet 180 hp.

1

Planeringstal är 40 platser
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Förslag till beslut
Att tillstyrka fortsatt arbete för att inrätta grundnivå inom huvudområdet Pedagogisk
yrkesverksamhet.
Att tillstyrka att en examensarbeteskurs utvecklas motsvarande 30 hp för att möjliggöra en
framtida kandidatexamen för studenter inom yrkeslärarprogrammet.

Expediering
Simon Wolming, Pedagogiska institutionen
Torbjörn Lindmark, Pedagogiska institutionen
Eva Rolfsman, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Berith Östlund, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Lars Samuelsson, Institutionen för idé och samhällsstudier
Robert Holmgren, Rådsordförande för yrkeslärarrådet
Birgitta Wilhelmsson, Lärarhögskolans kansli
Registrator

För kännedom
Nils Eriksson, Utbildningsledare vid samhällsvetenskapliga fakulteten
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