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Ökning av planeringstal i KPU höstterminen 2020 
och omfördelning av platserna mellan KPU med  
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Ökning av planeringstal i KPU höstterminen 2020 och omfördelning 
av platserna mellan KPU med 50 procents och 100 procents studietakt 
 

Bakgrund 

Beslut om antal platser på program inom Lärarhögskolan ska enligt delegationsordningen 
fattas av Lärarhögskolans styrelse. En remiss (se bilaga 1) har skickats ut till berörda 
institutioner, med en förfrågan om en ökning av planeringstal i KPU ht 2020 samt förslag 
på omfördelning av platserna mellan KPU med 50 procents och 100 procents studietakt 
(se bilaga 2).  
  
Rent konkret föreslogs följande: 
  

a) att utöka det totala antalet platser från det ursprungliga 70 till 80 platser; 

b) att en större andel av det totala antalet platser reserveras för KPU 100; antingen 
45 av totalt 70 platser eller 50 av totalt 80 platser.  

  
Svar begärdes in senast 10 mars. Svar har inkommit från samtliga remissinstanser:  
  

 Pedagogiska institutionen 

 Institutionen för kost- och måltidsvetenskap 

 Institutionen för språkstudier 

 Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik 

 Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap 

 Institutionen för idé och samhällsstudier 

 Institutionen för estetiska ämnen 

  
Samtliga institutioner tillstyrker förslaget. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli och ledning.  
 
Då det är skyndsamt att justera platsantal inför höstterminen 2020 (ansökningsperioden 
öppnar den 16 mars) behöver beslut fattas snabbt. Därför fattas beslutet per capsulam, 
vilket innebär att beslutsförslag har mejlats till samtliga ledamöter 2020-03-12 som 
uppmanas att svara via e-post senast 2020-03-13 kl. 16.00 om de bifaller förslaget eller 
inte. Vid deadline hade 12 ledamöter (plus lärarrepresentanternas gruppsuppleant) av 13 
svarat och bifaller förslaget. Mejlsvar bifogas som underlag till beslutet (se bilaga 3). 
 

Beslut 

Lärarhögskolans styrelse beslutar per capsulam 

 

 att utöka det totala antalet platser inom KPU med 50 och 100 procents studietakt från 70 

till 80 platser,  

 att 50 av dessa 80 platser reserveras för KPU med 100 procents studietakt. 

 

Bilagor:  

Remiss, bilaga 1 

Förslag på omfördelning av platser mellan KPU 50 och 100 procents studietakt, bilaga 2 

Beslutsförslag per capsulam – mejl till ledamöter samt mejlsvar, bilaga 3 
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Expedieras till:  

Simon Wolming, Oscar Rantatalo, Pedagogiska institutionen 

Jonas Nilsson, Elisabeth Raddok, Inst. för idé- och samhällsstudier 

Helena Näs, Jonas Wikström, Inst. för naturvetenskapernas och matematikens didaktik 

Daniel Andersson, Kristina Persson, Inst. för språkstudier 

Maria Waling, Annica Nylander, Inst. för kost- och måltidsvetenskap 

Stina Wikberg, Emil Lindqvist, Inst. för estetiska ämnen 

Per Kristmansson, Annika Nilsson, Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap 

Anna-Karin Lidström Persson, Andreas Näslund, Lärarhögskolan 

Catarina Rudälv, Ingela Valfridsson, ordf. i programrådet för ämneslärarprogrammet inkl KPU 

Registrator 

 



Remiss 

Förfrågan om att utöka antal platser på KPU 

ht 2020  

 

 

 

  

2020-02-20 

 

Remiss: Förfrågan om ökning av planeringstal i KPU 

ht 2020 och omfördelning av platserna mellan KPU med 

50 procents och 100 procents studietakt. 
 

Höstterminen 2020 startar den nya KPU-utbildningen vid Umeå universitet. Vid Lärarhögskolans 

styrelsemöte i april 20191 fattades beslut om planeringstal och fördelning av platser på de två varianter 

som erbjuds. De totalt 70 platserna ska fördelas lika mellan de två varianterna. Detta innebär vardera 

35 platser för KPU med 100 procents studietakt (KPU 100) för KPU med 50 procents studietakt 

(KPU 50).  

 

Fortsatta diskussioner om efterfrågan och förväntad sökbild ger anledning att ompröva detta beslut. 

Lärarhögskolan vill därför be medverkande institutioner att senast 10 mars 2020 lämna 

synpunkter på dessa två förslag: 

 

a) att utöka det totala antalet platser från det ursprungliga 70 till 80 platser; 

b) att en större andel av det totala antalet platser reserveras för KPU 100; antingen 45 av totalt 

70 platser eller 50 av totalt 80 platser.  

 

Det ekonomiska utrymmet för en ökning till 80 platser finns hos Lärarhögskolan. Regeringen 

förväntar sig också att Umeå universitet ska verka för att det uppsatta målet avseende utbyggnaden av 

KPU uppnås och upprätthålls.  

 

För mer information om utlysningen av programmet samt utbildningsplan för Kompletterande 

pedagogisk utbildning med inriktning mot åk 7–9 och gymnasiet, 50 % och med inriktning 100 % 

studietakt, se https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/kpu/ 

 

Den nya KPU-utbildningen  
De senaste åren har KPU erbjudits med 50 % studietakt och med förhöjd studietakt, 150 %. Som ett 

särskilt regeringsuppdrag erbjuds också KPU för forskarstuderande med 125% studietakt. 

Behörighetskraven till dessa tre utbildningar har skilt sig åt och de har i viss mån varit inriktade på 

olika ämnen. Kurserna skiljer sig från varandra både vad gäller innehåll och nivå.  

 

Från hösten 2020 erbjuds KPU 100 och KPU 50 med samma kurser. Kurserna omfattar 15 hp och 

läses på halvfart. De samläses när de sammanfaller i tiden. Den som studerar på helfart läser två 

kurser parallellt under tre terminer (se Excel-bilaga flik 1). Att erbjuda samma kurser i båda 

varianterna gör det i viss mån möjligt för studenter att växla studietakt. Det innebär också större 

möjligheter att ansluta till en annan studentgrupp efter studieuppehåll och liknande. 

 

  

                                                             
1 Lärarhögskolans styrelsemöte 190410, protokoll, 
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/personal-och-
organisation/protokoll/styrelse/styrelsen-190410.pdf 

https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/kpu/
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/personal-och-organisation/protokoll/styrelse/styrelsen-190410.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/personal-och-organisation/protokoll/styrelse/styrelsen-190410.pdf


Remiss 

Förfrågan om att utöka antal platser på KPU 

ht 2020  

 

 

 

  

2020-02-20 

 

Motivering till förslagen 
KPU med förhöjd studietakt har uppvisat ett högt söktryck, ca 3,5 sökande per plats2. Hösten 2018 

antogs 34 studenter till de 30 platserna. Inför hösten 2019 ökades antalet platser till 45 och 45 

studenter antogs. Då kvarstod 58 reserver. För KPU 50% har det varit svårt att fylla platserna. Hösten 

2019 antogs 30 studerande till de 35 platserna.  

  

Inför ht 2020 är behörighetskraven 90 resp. 120 hp i ett undervisningsämne. Det motsvarar kraven för 

den tidigare halvfartsutbildningen. Jämfört med kraven för KPU förhöjd innebär det däremot en 

sänkning från 240 hp, varav 120 hp i ett skolämne. Det ändrade behörighetskravet ger fler som 

kommer från grundläggande ämnesstudier och även fler s.k. karriärväxlare möjlighet att söka till 

programmet varför hög efterfrågan är sannolik. Av de lärosäten som erbjuder KPU hör Umeå 

universitet till dem med det mest flexibla upplägget då antalet träffar på studieorten kommer att vara 

lågt vilket gör att det kan locka sökande från hela landet. 

 

Mot bakgrund av detta föreslås en ökning av planeringstalet för båda varianterna 

tillsammans till 80 platser.  

 

Ovan nämndes att KPU förhöjd haft att starkt söktryck. Den nya heltidsutbildningen lockar sannolikt i 

första hand sökande som läst ämnesstudier om 90 resp. 120 hp och som först under ämnesstudierna 

börjat intressera sig för läraryrket. Halvtidsutbildning intresserar många som redan arbetar i skolan 

men som saknar lärarexamen. Lärarhögskolan och programrådet för ämneslärarprogrammet och KPU 

gör bedömningen att intresset för en utbildning med högre studietakt även fortsättningsvis kommer 

att vara större. 

 

Mot bakgrund av detta föreslås en ändrad fördelning av platser mellan KPU 100 och 

KPU 50 så att den förra får 50 av 80 platser, eller 45 av 70 platser.  

 

Förklaring till bilagan  
I bifogad excelfil finns på flik 1 planeringstal för ett antal terminer framåt med utgångspunkt i det 

ursprungliga planeringstalet 70, i flik 2 motsvarande planeringstal för planeringstalet 80. 

Studentantalet har reducerats under terminerna utifrån antagandet att vissa studenter avbryter 

utbildningen samt vissa studenter går från den högre studietakten till den lägre.  

 

På flik 3 visas fördelning av det totala antalet platser på de olika ämnena, dels med planeringstalet 70 

platser, dels med 80 platser.  

 

Utifrån uppgifterna i flikarna kan de institutioner som medverkar i KPU bilda sig en uppfattning dels 

om antalet studenter i de gemensamma modulerna i kurserna i utbildningsvetenskapliga kärna 

(UVK 1, 2 och 3) och verksamhetsförlagd utbildning, dels om antalet studenter som kan vara aktuella 

inom de fem ämnesklustren: estetiska ämnen, hem- och konsumentkunskap, matematik och 

naturvetenskapliga ämnen, specialidrott samt språk. Ämnesklustren utgör en organisatorisk 

uppdelning för delkurser i ämnesdidaktik, för VFU-besök (inkl. bedömning) samt för handledning och 

examination av examensarbeten. 

 

 

                                                             
2 Programanalys, Kompletterande pedagogisk utbildning 
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/utbildning/kvalitetssystem/programanalys-
2019/programanalys-kpu-2019-ny.pdf 

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/utbildning/kvalitetssystem/programanalys-2019/programanalys-kpu-2019-ny.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/utbildning/kvalitetssystem/programanalys-2019/programanalys-kpu-2019-ny.pdf


Kurs

Gäller vald 

studietakt *

Planeringstal 

ht 20: 

antagning till 

KPU 

Planeringstal 

vt 21

Planeringstal 

ht 21: 

antagning till 

KPU

Planeringstal 

vt 22

Planeringstal 

ht 22: 

antagning till 

KPU

Planeringstal 

vt 23

UVK 1 Skolans uppdrag (UVK), 15 hp 50 procent 25 25 25

100 procent 45 45 45

Summa 70 0 70 0 70 0

UVK 2
Lärande och undervisning (UVK), 15 

hp 50 procent 0 25 0 25 0 25

100 procent 45 45 45

Summa 45 25 45 25 45 25

VFU 1
Verksamhetsförlagd utbildning 1 

(VFU), 15 hp 50 procent 0 25 25

100 procent 0 40 40 40

Summa 0 40 25 40 25 40

UVK 3
Bedömning för och av lärande, 

(UVK), 15 hp 50 procent 0 25 25

100 procent 0 35 35 35

Summa 0 35 0 60 0 60

VFU 2
Verksamhetsförlagd utbildning 2 

(VFU), 15 hp 50 procent 0 20

100 procent 0 35 35

Summa 0 0 35 0 55 0

Ex-arb

Examensarbete med ämnesdidaktisk 

inriktning (UVK),                   15 hp 50 procent 0 20

100 procent 0 35 35

Summa 0 0 35 0 35 20

Alla kurser ges med 50% studietakt. 

Den som är antagen till 50% studietakt läser en kurs varje termin i den ordning de listats.  

Den som är antagen till 100% studietakt läser två kurser parallellt.

KPU 50 ht vt ht vt ht vt

UVK 1 UVK 2 VFU 1 UVK 3 VFU 2 exarb

KPU 100 ht vt ht

UVK 1 VFU 1 VFU 2

UVK 2 UVK 3 exarb

Planeringstal: totalt 70 platser där 45 platser till KPU 100 och 25 platser till KPU 50,                                                             

med visst bortfall under år studieår 2 och 3.

Bilaga 2, flik 1



Kurs

Gäller vald 

studietakt *

Planeringstal 

ht 20: 

antagning till 

KPU 

Planeringstal 

vt 21

Planeringstal 

ht 21: 

antagning till 

KPU

Planeringstal 

vt 22

Planeringstal 

ht 22: 

antagning till 

KPU

Planeringstal 

vt 23

UVK 1 Skolans uppdrag (UVK), 15 hp 50 procent 30 30 30

100 procent 50 50 50

Summa 80 0 80 0 80 0

UVK 2
Lärande och undervisning (UVK), 15 

hp 50 procent 0 30 0 30 0 30

100 procent 50 50 50

Summa 50 30 50 30 50 30

VFU 1
Verksamhetsförlagd utbildning 1 

(VFU), 15 hp 50 procent 0 30 30

100 procent 0 45 45 45

Summa 0 45 30 45 30 45

UVK 3
Bedömning för och av lärande, 

(UVK), 15 hp 50 procent 0 30 30

100 procent 0 40 40 40

Summa 0 40 0 70 0 70

VFU 2
Verksamhetsförlagd utbildning 2 

(VFU), 15 hp 50 procent 0 25

100 procent 0 40 40

Summa 0 0 40 0 65 0

Ex-arb

Examensarbete med ämnesdidaktisk 

inriktning (UVK),                   15 hp
50 procent 0 20

100 procent 0 40 40

Summa 0 0 40 0 40 20

* Alla kurser ges med 50% studietakt. 

Den som är antagen till 50% studietakt läser en kurs varje termin i den ordning de listats.  

Den som är antagen till 100% studietakt läser två kurser parallellt.

KPU 50 ht vt ht vt ht vt

UVK 1 UVK 2 VFU 1 UVK 3 VFU 2 exarb

KPU 100 ht vt ht

UVK 1 VFU 1 VFU 2

UVK 2 UVK 3 exarb

Planeringstal: totalt 80 platser där 50 platser till KPU 100 och 30 platser till KPU 50,                                                             

med visst bortfall under år studieår 2 och 3.

Bilaga 2, flik 2



Platser Platser Platser Platser

Ämne
Tilldelning i 

procent
45 50 25 30

Hem- och 

konsumentkunskap, 30 %
30 14 15 8 9

Slöjd (textilslöjd, trä- och 

metallslöjd), 10 %
10 5 5 3 3

Fysik eller kemi, 10 % 10 5 5 3 3

Bild, 6 % 6 3 3 2 2

Teknik, 6 % 6 3 3 2 2

Moderna språk (franska, 

spanska, tyska), 6 %
6 3 3 2 2

Musik, 6 % 6 3 3 2 2

Specialidrott, 6 % 6 3 3 2 2

Svenska som andra språk, 6 

%
6 3 3 2 2

Samiska, 4 % 4 2 2 1 1

Samtliga behöriga sökande 

med minst 90 hp* i 

ett undervisningsämne (de 

prioriterade ämnena ovan 

samt biologi, finska, 

matematik, naturkunskap 

och svenska), 10 %

10 5 5 3 3

Summa 100 45 50 25 30

Gul färg = nytt föreslaget planeringstal på 80 platser ht 20

100 procents takt 50 procents takt

Urvalsprinciper och fördelning av platser med ursprungligt och nytt förslag på planeringstal

Urval, se sid
https://www.umu.se/utbildning/program/kompletterande-pedagogisk-utbildning-for-arskurs-7---9-och-
gymnasiet/

Meritvärdering i respektive grupp baseras på högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (upp till 
165 hp). 

Platserna avsätts med avseende på sökandes undervisningsämne på följande sätt: -Hem- och 
konsumentkunskap, 30 % -Slöjd (textilslöjd, trä- och metallslöjd), 10 % -Fysik eller kemi, 10 % -Bild, 6 % -
Teknik, 6 % -Moderna språk (franska, spanska, tyska), 6 % -Musik, 6 % -Specialidrott, 6 % -Svenska som 
andra språk, 6 % -Samiska, 4 % -Samtliga behöriga sökande med minst 90 hp* i ett undervisningsämne 
(de prioriterade ämnena ovan samt biologi, finska, matematik, naturkunskap och svenska), 10 % . 

Om det finns färre behöriga sökande än platser till prioriterade ämnen omfördelas platserna till 
urvalsgruppen Samtliga behöriga sökande. 

Sökande som konkurrerar till platser för prioriterat ämne konkurrerar även i gruppen Samtliga behöriga 
sökande. 

*I ämnena specialidrott och naturkunskap krävs alltid 120 hp eftersom ämnena endast förekommer i 
gymnasieskolan.

Bilaga 2, flik 3
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Verksamhetsberättelse 2019 för Lärarhögskolan 
vid Umeå universitet 

 



MISSIV 

Lärarhögskolans styrelse 
Dnr: FS 1.3.3-570-20 
 

  
 
 

 

                                                                              2020-04-07 

Sid 1 (1)  

   

 

Verksamhetsberättelse för 2019 
 

Förslag till beslut 

Styrelsen för Lärarhögskolan beslutar: 

 

 att fastställa verksamhetsberättelse för 2019.  

 

Sammanfattning  

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av verksamhetsplanen. En övergripande bedömning av 

årets måluppfyllelse har gjorts avseende de för Lärarhögskolan relevanta huvudmålen som beslutats 

av Umeå universitet. Dessa är:  

 

 utbildning för gränslös kunskap,  

 forskning som spränger gränser, 

 samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet, samt 

 det goda och effektiva universitetet.  

 

Rent generellt kan sägas att måluppfyllelsen är god, trots att Lärarhögskolan under året varit hårt 

ansträngd av utvärderingar.  

 

Föredragande  

Boa Drammeh 

 

Beredning  

Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli.  

 

Bilaga 

Verksamhetsberättelse 2019 Lärarhögskolan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till  

Carina Henningsson, Planeringsenheten 

Lärarhögskolans ledning och kansli 

Registrator 



 

 

 
 

 

    
 
 

 

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
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Verksamhetsberättelse 2019 

Lärarhögskolan 

Dnr FS 1.3.3-570-20 

 

Datum 2020-04-07  

Sid 2 (15)  

007 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Nyckeltal för Lärarhögskolan 2015–2019 

 
 

LÄRARHÖGSKOLAN 2015 2016 2017 2018 2019

Organisation 

Antal institutioner/arbetsenheter/centrumbildningar 

Ekonomi 

Intäkter totalt (tkr) * 201 218 218 749 229 511 242 062 245 668

       Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr, vh 10-13) 135 476 152 080 166 968 182 514 177 922

          - varav andel anslag (%) vh 10-11 85% 88% 85% 80% 82%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 12-13 15% 12% 15% 20% 18%

       Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23) 52 092 52 941 51 968 45 389 52 976

          - varav andel anslag (%) vh 20-21 97% 97% 93% 88% 94%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 22-23 3% 3% 7% 12% 6%

       Varav övrig/universitetsgemensam verksamhet (tkr, vh 90-91, vh 97) 13 650 13 728 14 030 14 159 14 770

         - varav andel anslag (%) 99% 99% 99% 100% 99%

         - varav andel försäljningsintäkter (%) 1% 1% 1% 0% 1%

         - varav andel övriga intäkter (%) 

Kostnader totalt (tkr) ** -199 421 -217 151 -229 165 -254 323 -254 429

       - varav andel löne- och övriga personalkostnader (%) 8% 8% 8% 7% -8%

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

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

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

Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel) 87 370 91 900 97 668 93 894 94 793

       Myndighetskapital (tkr) 73 435 75 033 75 394 59 414 56 366

       - Varav årets kapitalförändring 1 796 1 598 346 -15 980 -8 760

       - Varav balanserat kapital 71 638 73 435 75 048 75 394 65 096

       Myndighetskapital/Kostnader (%)  37% 35% 33% 23% 22%

        Ej förbrukade projektmedel (tkr) 13 935 16 867 22 274 34 480 38 457

Andel extern finansiering (%) 18% 15% 22% 32% 25%

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

 Antal helårsstudenter 1 795 1 958 2 127 2 051 2 049

         - varav andel kvinnor (%) 71% 71% 72% 74% 73%

         - varav andel män (%) 29% 29% 28% 26% 27%

         - varav andel program (%) 81% 82%

         - varav andel avancerad nivå  (%) 23% 24%

         - varav andel distans/nät (%) 35% 38%

Antal helårsprestationer 1 624 1 738 1 857 1 854 1 815

Antal studieavgiftsskyldiga studenter (hstk) 0 0

Antal inresande utbytesstudenter (hstk) 10 14 16 17 12

Antal utresande utbytesstudenter (hstk) 3 18 3 1 1

Prestationsgrad (%) 90% 89% 87% 90% 89%

Forskning och utbildning på forskarnivå 

Antal nyantagna doktorander 0 17 0 26 0

         - varav andel kvinnor (%) 0% 65% 0% 81% 0%

         - varav andel män (%) 0% 35% 0% 19% 0%

Antal aktiva doktorander 45 58 50 74 62

         - varav andel kvinnor (%) 58% 70% 62% 68% 68%

         - varav andel män (%) 42% 30% 48% 32% 32%

Antal doktorsexamina 3 9 10 2 10

         - varav andel kvinnor (%) 67% 44% 60% 50% 80%

         - varav andel män (%) 33% 56% 40% 50% 20%

Antal licentiatexamina 0 0 0 0 0

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

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

Erhållna forskningsbidrag (tkr)*** 2 000 1 000 4 000 5 200 7 443

Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 

Personal 

Antal anställda (individer) 22 21 20 22 22

Antal anställda (årsarbetskrafter) 20 19 18 19 20

         - varav andel kvinnor (%) 82% 81% 72% 66% 59%

         - varav andel män (%) 18% 19% 28% 34% 41%

       Varav andel lärare/forskare 5% 6% 5% 5%

         - varav andel kvinnor (%) 100% 100% 100% 100%

         - varav andel män (%) 

       Varav andel professorer 

         - varav andel kvinnor (%) 

         - varav andel män (%) 

       Varav andel disputerade lärare 100% 100% 100% 100%

         - varav andel kvinnor (%) 100% 100% 100% 100%

         - varav andel män (%) 

Antal postdoktorer (anställda och anknutna) 

         - varav andel anställda postdoktorer 

         - varav andel anknutna postdoktorer 

*För att få fram Lärarhögskolans intäkter har de intäkter som fördelas ut till institutionerna räknats bort. På vh 10-13 har följande projekt 

plockats bort; 6000 11 100, 11 235, 11 240, 11 700, 18 010 och 13 520 På vh 20-22 har följande projekt plockats bort; 6000 18 011, 41 000 och 

41 100.

**För att få fram kostnaderna har de intäkter som fördelats ut till institutionerna lagts till på budgetkod 520, drift. Det finns inget sätt att utläsa 

hur de intäkter som Lärarhögskolan fördelar till institutionerna fördelar sig på olika kostnadsposter på institutionerna. För enkelhetens skull 

har därför allt lagts på driften. 

***Utav dessa erhålla forskningsbidrag har 5 924 tkr vidareförmedlats till lärosäten som är invoverade i ULF-projektet.

Nyckeltal Verksamhetsberättelse
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Presentation av Lärarhögskolan  
 

Lärarhögskolan vid Umeå universitet 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 Umeå universitet. 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 fem programråden. Ledamöter i de beredande organen 

nomineras av fakulteterna och utses av styrelsen. Lärarhögskolans kansli är en stödfunktion till 

ledning och styrelse samt de beredande organen. Kansliet leds en kanslichef. På kansliet sker det 

dagliga arbetet med bland annat utbildningsledning, forskningshandläggning, studievägledning, 

placeringar av studenter som ska genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och praktik, 

fördelning av ekonomiska resurser, arbete med ett flertal regeringsuppdrag, med mera. 

 

Vid Umeå universitet 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, studie- 

och yrkesvägledare, speciallärare och specialpedagoger. Det erbjuds också kompletterande 

pedagogisk utbildning (KPU) i tre varianter: halvfart, förhöjd studietakt samt en variant som riktar 

sig mot personer med forskarexamen. 

 

Lärarhögskolan stödjer utbildningsvetenskaplig forskning genom fördelning av medel till enskilda 

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

verksamhetsutveckling. Även forskarutbildning stödjs genom forskarskolan inom det 

utbildningsvetenskapliga området. 

 

Händelser under det gångna året 

 

Lärarhögskolan har under 2019 varit hårt ansträngt av Universitetskanslersämbetets (UKÄ) 

utvärderingar. Under våren kom resultatet av granskningarna av förskollärarprogrammet och de tre 

grundlärarprogrammen, där grundlärarprogrammet  med inritning mot förskoleklass - årskurs 1–3 

och årskurs 4–6 fick omdömet hög kvalitet, medan förskollärarprogrammet och 

grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem fick ifrågasatt kvalitet. Ett omfattande arbete 

med åtgärdsplaner initierades med anledning av detta. Under 2019 fortsatte även arbetet med UKÄ-

granskningen av ämneslärarprogrammet, i vilken sex ämnen samt utbildningsvetenskaplig kärna 

(UVK) granskades. Arbetet tog väldigt mycket tid och kraft i anspråk från många inblandade, både i 

ledningen, på kansliet samt vid flera institutioner. Även en utvärdering av KPU för 

forskarstuderande samt en utvärdering av försöksverksamheten med övningsskolor och 

övningsförskolor genomfördes av UKÄ under 2019.  

 

En handlingsplan togs fram med ett antal åtgärder med anledning av den auditgranskning som 

genomfördes av Lärarhögskolan under 2018.  

 

En av rektor initierad utvärdering av hela Lärarhögskolan genomfördes under våren 2019. 

Utvärderingen föreslog en nedläggning av Lärarhögskolan i dess nuvarande form och att 

programansvaret  skulle flyttas in i linjen. Efter en remissomgång valde universitetsstyrelsen att inte 

besluta i enlighet med utvärderingens förslag. Däremot följdes utvärderingen av en ny 
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genomgripande översyn som påbörjades hösten 2019. Effekten blev att hela Lärarhögskolans 

organisation lamslogs i väntan på eventuella organisatoriska förändringar. Att arbeta konkret med 

att förbättra organisationen med utgångspunkt i de genomförda utvärderingarna blir problematiskt 

då ständigt nya utvärderingar har påbörjats. Med anledning av detta har arbetsbelastningen varit 

stor och effekterna på arbetsmiljön för kansli och ledning har varit negativa och präglats av en oro 

inför framtiden.  

 

Under året har ett antal rekryteringar gjorts vid kansliet. På forskningssidan har året präglats av ett 

massivt arbete med försöksverksamheten med praktiknära forskning (ULF).  

 

Analys av resultat 
 

Huvudmål: Utbildning för gränslös kunskap 

Delmål LH: Umeå universitet har ett brett programutbud inom lärarutbildningsområdet med 

flera vägar till läraryrket och som nyttjar hela universitetets bredd 

 

Under 2019 har ett arbete pågått med att utveckla en flexibel variant av den kompletterande 

pedagogiska utbildningen (50 och 100 procents studietakt), så att studerande kan växla studietakt 

mellan helfart och halvfart. Umeå universitet skickade i samråd med Region Västerbotten in en 

ansökan till regeringen om att få anordna arbetsintegrerad lärarutbildning. I december 2019 kom 

beskedet att regeringen biföll äskandet och att Umeå universitet tilldelats drygt 3 miljoner kronor 

för ändamålet, för år 2020. Enligt planeringen ska ett grundlärarprogram arbetsintegreras. Inom 

ramen för Fler vägar in i läraryrket påbörjades arbetet med att inventera vilka institutioner som kan 

utveckla fristående flexibla distansanpassade UVK-kurser. Det arbetet har dock inte kommit så långt 

som vi initialt tänkt. En ny projektledare är tillsatt för projektet och fokus kommer framöver att vara 

kursutveckling. 

 

Delmål LH: Lärarhögskolan har utvecklat modeller för fortbildning på avancerad nivå som 

svarar mot det behov som finns i regionen och nationellt 

 

Under 2019 tillsatte Lärarhögskolan en samverkanslektor på 50 procent för arbete med att 

samordna kursgivningen på avancerad nivå samt för att se över studenternas examensarbete. 

Arbetet inleddes med en kartläggningsfas av kursutbudet på avancerad nivå, i samarbete med annan 

personal på kansliet. 

 

Delmål LH: Hög kvalitet i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inbegripet pågående 

försöksverksamhet med övningsskolor 2018-2020 

 

Under året har ett utvecklingsarbete påbörjats vid Lärarhögskolan. En arbetsgrupp med företrädare 

för ledning och kansli har tagit fram en plan som innefattar ett antal teman och aktiviteter som 

prioriterats enligt en skala där 1 är viktigast och 4 är minst viktigt. Exempel på arbete som ska utföras 

är en genomgång av VFU-perioders längd och placering i tid och VFU-periodernas innehåll. Ett nytt 

VFU-avtalet har arbetats fram i samråd med regionen och ett stöddokument har påbörjats.  

 

Arbetet med försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor har varit omfattande. 

Projekttiden löpte ut 2019-06-30 men Lärarhögskolan valde att förlänga försöksverksamheten med 

ett år fram till 2020-06-30 och skrev då en ny överenskommelse med nya åtaganden som samtliga 

kommuner som har övningsskolor och förskolor har undertecknat. I slutet av 2019 beslutade 

regeringen i sitt regleringsbrev att fortsätta betala ut medel för att stödja högskolor och universitet 
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i att bedriva en övningsskoleverksamhet. Lärarhögskolans ambition har hela tiden varit att utifrån 

erfarenheter från projektet fortsätta att utveckla kvaliteten i VFU och samverkan med kommunerna. 

Områdena koncentration, samverkan och kompetens är centrala för att sträva mot det övergripande 

målet; att utveckla VFU:n och höja professionsanknytningen för studenterna, genom en ökad 

koncentration av studenter. 

 

Med hänvisning till den nya överenskommelsen har samtliga övningsförskolor och övningsskolor 

arbetat utifrån handlingsplaner som tydliggör innehåll och ansvar för studenters VFU. 

Professionsseminarier för studenter i samråd med utsedd kontaktperson vid Umeå universitet i 

enlighet med seminarieplan har genomförts. 

 

Handledare involverade i projektet har deltagit vid en campusförlagd kompetensutvecklings dag.  I 

december genomfördes en kvalitetskonferens där kontaktpersoner från institutionerna samt 

förskolor/skolor deltog. Sju utvecklingsprojekt i samverkan med universitetslärare och handledare 

på förskolor och skolor har genomförts och presenterats i den strategiska styrgruppen. Satsningar 

på handledarutbildning både för handledare i förskola/skolan samt universitetslärare via enheten 

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) har genomförts. 

 

Delmål LH: Stärka examensarbetenas professionsanknytning  

 

Inom ramen för försöksverksamheten ULF har en samverkanslektor tillsatts på 50 procent med 

särskilt ansvar att utreda och framgent föreslå hur examensarbete i samverkan mellan universitet 

(lärarutbildning och forskning) och skolhuvudman kan utvecklas och bidra till att stärka 

examensarbetenas professionsanknytning. Arbete har inletts med kartläggning och en enkät riktad 

till yrkesverksamma lärare med anknytning till lärarstuderandes VFU i regionen, om hur de utifrån 

professionsperspektiv ser på examensarbeten i samverkan. En arbetsgrupp, ULF 

lärarutbildningsgrupp, har satts samman internt vid Umu till stöd för samverkanslektorns arbete. 

ULF-avtal som tecknats med skolhuvudmän inom försöksverksamheten innehåller skrivningar om 

examensarbeten i samverkan och hos en skolhuvudman har motsvarande arbetsgrupp tillsatts och 

inledande möte hållits. Ytterligare möten i syfte att konkret diskutera hur avtalets punkt om 

examensarbeten i samverkan kan förverkligas ska hållas inom kort. Examensarbeten i samverkan 

och eventuella nödvändiga incitament har diskuterats med seniora forskningsledare inom ULF 

referensgrupp.  

Universitetsgemensamt delmål 2.1: Fortsatt implementering av universitetets kvalitetssystem för 
utbildning säkerställer ökad genomströmning och bidrar till breddat deltagande (2018-2020)  

Lärarhögskolans kvalitetssystem följer Umeå universitets kvalitetssystem för undervisning på 

grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Under året har arbetet fortsatt med 

avhoppsanalys och matriser har arbetats fram innehållande förväntade studieresultat i förhållande 

till examensmål för flera program. Se mer under rubriken Kvalitetsmål för utbildning. 

 

Universitetsgemensamt delmål 2.2: Studenter på samtliga nivåer får internationella perspektiv i 

sin utbildning (2018-2020).  

 

Under 2019 har det funnits ett mobilitetsfönster vilket utgörs av en utbytestermin inom 

förskollärarprogrammet i Stranmillis University Collage, Belfast. Andra aktiviteter inom 

internationalisering är utlandsförlagd VFU eller praktik inom studie- och 

yrkesvägledarprogrammet. 
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Forskarskolans föreståndargrupp har fortsatt samarbetet inom Arctic 5 kring framtagandet av en 

magisterkurs tillsammans med de nordliga lärosätena. På forskarutbildningsnivå finns en tydlig 

internationaliseringsstrategi vilken genomsyrar verksamheten såväl genom internationella 

forskningsinternat som genom de aktiviteter och kurser genomförs på campus genom internationell 

rekrytering av doktorander, utländska lärare och gäster, engelska som undervisningsspråk och 

internationell litteratur. 

 

Huvudmål: Forskning som spränger gränser 

Delmål LH: Vid Umeå universitet bedrivs omfattande utbildningsvetenskaplig forskning av hög 

kvalitet 

 

När de gäller de utvärderingar som föreskrivits i verksamhetsplanen för 2019 har Lärarhögskolan 

valt att prioritera dem som ligger inom Lärarhögskolans ordinarie uppföljningsplan. Detta gjordes 

främst för att minska belastningen på institutionerna som under året arbetat intensivt med de stora 

utvärderingarna av Lärarhögskolans organisation internt samt av flera program inom 

grundutbildningen av UKÄ. 

 

Uppföljning av forskningsområden 

Uppföljningen av forskningsområden har gjorts genom utvärdering av externa anslag. Med en 

andraplats vad gäller fördelning av forskningsbidrag från Vetenskapsrådets 

utbildningsvetenskapliga kommitté, kan man utläsa att utbildningsvetenskaplig forskning vid Umeå 

universitet hävdat sig mycket väl även under 2019 i den nationella konkurrensen. 

Utbildningsvetenskaplig forskning vid Umeå universitet har haft topplaceringar även 2017 och 

2018. 

 

Uppföljning av Lärarhögskolans forskningsmedel 

Vad gäller de forskningsmedel som Lärarhögskolan fördelat till forskargrupper samt till enskilda 

forskare har uppföljningar av förbrukning av medel samt innehållsligt utfall visat att medlen använts 

till avsett ändamål och med endast små avvikelser också inom de givna tidsramarna för förbrukning. 

 

Kartläggning av kompetensförsörjning 

Utöver de kontinuerliga analyser som görs över tid genom utvärderingar av Lärarhögskolans 

utbildningar samt i dialog med institutioner, har de självvärderingar som gjordes till UKÄ:s 

utvärdering 2019 kunnat ligga till grund för en närmare analys av behovet av kompetensförsörjning 

inom Lärarhögskolans grundutbildningar. Lärarhögskolan ser framför allt ett fortsatt behov av 

förstärkning av forskning mot förskola, fritidshem och skolans tidigare år, samt mot 

specialpedagogik. Detta behov tas hänsyn till i doktorandutlysningarna våren 2020. Nära 

förestående pensionsavgångar på flera institutioner gör också att det kommer att uppstå behov av 

professorsrekryteringar.  

 

Utbildningsvetenskaplig forskning på bredd 

Lärarhögskolan har sedan en lång tid tillbaka utformat sina utlysningar av forskningsmedel och 

delfinansiering av doktorandanställningar så att de också blivit sökbara för forskare som vill närma 

sig det utbildningsvetenskapliga området med utgångspunkt i sin egen disciplin. Forskarskolan 

inom det utbildningsvetenskapliga området inkluderade under året 62 doktorander från 12 

institutioner spridda över alla fyra fakulteter. I utlysningen av sökbar forskningstid 2019 tilldelades 

exempelvis medel till tre forskare från andra discipliner än de som traditionellt räknas som 

utbildningsvetenskapliga (såsom pedagogik, pedagogiskt arbete, ämnesdidaktik och liknande). 
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Delmål LH: Möjligheter till risktagande och nydanande forskning 

 

För att öka möjligheten till risktagande och nydanande forskning genom långsiktighet och samtidigt 

skapa förutsättningar för minskat myndighetskapital beslutade Lärarhögskolan 2019 att ändra 

utlysningen om sökbar forskningstid. De sökbara anslagen blir nu större men färre och med förlängd 

dispositionstid från två till tre år, något som regleras genom tydliga krav på förbrukning per år. 

Denna ändring till mer långsiktiga individuella forskningssatsningar förväntas skapa bättre 

möjligheter för forskare att våga satsa och fokusera även på projekt som ligger utanför gängse 

forskningsinriktningar. För nydisputerade forskare gäller dock fortfarande de tidigare 

förutsättningarna med anslag om 600 tkr som ska förbrukas inom två år, då det också måste ses 

som angeläget att erbjuda denna grupp stöd till meritering inom utbildningsvetenskaplig forskning. 

  

Lärarhögskolan har på grund av större utvärderingar under året, både internt och av UKÄ, valt att 

inte belasta institutionerna ytterligare med egna undersökningar. Därför har Lärarhögskolan inte 

prioriterat genomförandet av en undersökning av fakulteters, institutioners och enskilda forskares 

syn på möjlighet till risktagande och nydanande forskning samt hur funktionellt Lärarhögskolans 

forskningsstöd är i relation till detta. Frågan har dock lyfts i Lärarhögskolans forskningskommitté 

och då framför allt kring den utlysning av initieringsmedel som prövades 2018 och som innebar att 

enskilda forskare och forskargrupper skulle kunna söka 10 anslag á 100 tkr för att pröva nya 

projektidéer. Då utfallet inte motsvarat förväntningarna har Lärarhögskolan valt att stryka denna 

utlysning och i samband med antagningen till forskarskolan 2020 istället satsa på en 

doktorandanställning inom ett behovsområde för de medel som avsatts i budget. 

 

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

forskning kopplad till verksamhetsutveckling  

 

Inom ULF försöksverksamhet förs regelbunden och systematisk dialog med skolhuvudmän kring 

olika aspekter av samverkan i syfte att stärka forskning med koppling till verksamhetsutveckling. 

Dialogen har (förutom i det avtalsarbete som pågått under året och som beskrivs nedan) skett inom 

ramen för ULF operativa grupps möten sex gånger/år. Operativa gruppen är en arbetsgrupp 

underställd regionala samverkansrådet med representanter för regionens skolhuvudmän och ULF 

planeringsgrupp. Vid mötena ventileras problematik relaterad till pågående FoU-projekt och 

uppbyggnaden av stödjande strukturer för samverkan samt olika initiativ i syfte att stärka 

forskningsbaserad verksamhetsutveckling hos såväl lärosäte som skolhuvudman. För kommande 

verksamhetsår planeras till exempel en FoU-konferens förlagd till Kunskapsveckan vid Umu med 

särskilt fokus på erfarenhetsutbyte kring den praktiknära forskningens villkor. 

 

Inom ramen för ULF:s försöksverksamhet har utlysning av anslag till kombinerade forsknings- och 

utvecklingsprojekt skett vid två tillfällen under hösten 2019 och forskargrupper har tillsatts. Det har 

rört sig om utlysningar av FoU-projekt initierade av skolhuvudmän (Örnsköldsviks kommun och 

Umeå kommun) och utvecklade i samverkan inom områdena medborgarbildning samt tillgängliga 

lärmiljöer. Under våren 2019 tilldelades medel även till ytterligare två forsknings- och 

utvecklingsprojekt, dock inte via utlysningar då Lärarhögskolans inventering av praktiknära 

forskning visade att det vid Umeå universitet endast fanns en forskargrupp per område som 

föreslagits av respektive skolhuvudman.  
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Under 2019 gjordes ingen utlysning av kombinationstjänster, dvs.  individuella forsknings- och 

utvecklingsuppdrag som samfinansieras med skolhuvudman, där innehavaren blir en länk mellan 

universitet och skola genom att ha uppdrag inom bägge verksamheterna. Skälet var ovan nämnda 

satsningar på praktiknära forskning inom ULF. Planen är att återuppta utlysningen 2020 

 

Arbetet inom ULF försöksverksamhet med praktiknära forskning har under 2019 förlöpt enligt den 

särskilda ULF-plan som utarbetats. Arbetet kan utifrån olika faser som identifierats i verksamheten 

beskrivas som en avslutad fas av undertecknande av lokala ULF-avtal och initiering av aktiviteter 

där forskare, lärare och andra aktörer från såväl skolhuvudman som lärosäte involveras. Därefter 

har arbetet övergått till en pågående fas av fortsatt samverkan i genomförandet av aktiviteter och 

vidareutveckling av samverkansstrukturer. Som exempel kan nämnas den organisatoriska och 

personella struktur som tillkommit kring examensarbete i samverkan och olika 

samverkansaktiviteter som FoU-konferens, workshops om samverkan och seminarier i olika former. 

Arbete med vetenskapliga publikationer är på gång. Tillsättandet av de två samverkanslektorer på 

50 procent vardera under året har möjliggjort utvecklat och fördjupat arbete med samverkan. I 

utvecklingsarbetet har personer från Enheten för forskningsstöd, FOS, engagerats som stöd. Under 

året har även försöksverksamhetens avslutande fas av utvärdering och planering för fortsatt 

utveckling av samverkan efter försöksperioden inletts. Det har innefattar såväl tillbakablickar och 

dokumentation av lärdomar som framåtblickande strategiskt arbete. Utveckling av 

samverkanslektoraten är ett exempel på sådan fortsatt samverkan liksom inrättandet av 

vetenskapligt råd hos huvudman med representation från samverkande parter. 

Universitetsgemensamt delmål 3.3: Universitetet har en attraktiv utbildning på forskarnivå 
(2018-2020)  

Lärarhögskolan har ingen egen forskarutbildning men medfinansierar doktorandanställningar och 

erbjuder doktorander inom utbildningsvetenskap vid Umeå universitet en attraktiv utbildningsmiljö 

med hög kvalitet i kurser, medveten internationalisering och ett i övrigt akademiskt och socialt starkt 

sammanhang. Hösten 2019 antogs inga nya doktorander till den forskarskola som delfinansieras av 

Lärarhögskolan. Antalet aktiva doktorander är 62. Forskarskolan anordnar regelbundet lokala, 

nationella och internationella forskningsinternat där doktoranderna ges möjlighet att vidga sin 

vetenskapliga förståelse och skapa viktiga nätverk. Det nordliga samarbetet kring forskarutbildning 

har stärkts. Forskarskolan har nu ett nära samarbete med Luleå tekniska universitet, Högskolan 

Dalarna och Mittuniversitetet. Dessutom har forskarskolan påbörjat en dialog om skapandet av ett 

gemensamt forum för forskarutbildning tillsammans med tolv norska, finska, danska och isländska 

universitet. 

 

Lärarhögskolans långsiktiga omfattande satsning på forskarutbildning tillsammans med aktiv 

rekrytering har bland annat medfört att andelen disputerade inom lärarutbildningen nu är i paritet 

med andra områden samt att starka forskningsmiljöer har formerats. 

 

Huvudmål: Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet 

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

kvalitetssäkra lärarutbildningarna samt för att driva gemensamma frågor  

 

Lärarhögskolan har under året deltagit i samverkan med ett antal olika parter. De främsta externa 

samverkanspartners är Region Västerbotten och skolhuvudmän i regionen, där frågor kring VFU, 

övningsskolor, arbetsintegrerad lärarutbildning, ULF etc. har hanterats under 2019. Samverkan 

sker inom ramen för det regionala samverkansrådet som skapats för partsgemensamma 
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angelägenheter. Det sker även samverkan i den strategiska styrgruppen för 

övningsskolor/övningsförskolor. På det nationella planet har samverkan skett inom 

Lärarutbildningskonventet, som samlar företrädare för landets lärarutbildningar för diskussioner 

och samarbete, i syfte att tillvarata de gemensamma intressen som finns mellan olika 

lärarutbildningar. En central fråga för Lärarutbildningskonventet har varit hur lärosätena ställer sig 

till regeringens 73-punktsprogram och prioriteringar utifrån detta. Dessutom har samverkan skett 

inom de olika nationella styrgrupperna för exempelvis VAL, Fler vägar in i läraryrket och ULF. När 

det gäller internationellt samarbete så kan nämnas att Lärarhögskolan har deltagit i det 

internationella nätverket Arctic Five. Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området har 

haft ett samarbete med Rhodes University i Sydafrika. 

 

Huvudmål: Det goda och effektiva universitetet 

Delmål LH: Medarbetare vid kansliet känner delaktighet i beredningsarbetet och andra processer 

som drivs från kansliet 

 

Under året har kansliet strävat efter att förbättra beredningsarbetet, där målet varit att medarbetare 

tar större ansvar för beredning, från initialt skede till att ett ärende är helt klart. Målet är inte helt 

uppfyllt. Medarbetarna håller sig à jour med aktuella handläggningsordningar. Kansliet har inte haft 

någon separat aktivitetsplan, utan medarbetare på kansliet har istället ansvarat för olika aktiviteter 

i Lärarhögskolans verksamhetsplan för 2019.  

 

Delmål LH: Genom en tydlig ansvars- och arbetsfördelning verkar Lärarhögskolans kansli för att 

ge samtliga involverade i Lärarhögskolans verksamhet ett professionellt, lösningsfokuserat och 

flexibelt stöd  

 

En översyn av arbets- och ansvarsfördelning vid kansliet med syfte att utjämna arbetsfördelningen, 

minska sårbarheten och se till att kompetens finns för verksamhetens behov har pågått under 2019. 

Ett av målen var att ta fram en långsiktig strategisk kompetensförsörjningsplan för kansliet. Arbetet 

med planen pausades under den osäkra situation Lärarhögskolan befann sig i efter utvärderingen 

av organisationen. Under slutet av 2019 utsågs Lärarhögskolans controller till biträdande kanslichef 

och fick ett uppdrag att ta ett omtag kring kompetensförsörjningsplanen, som färdigställs i mars 

2020. 

 

Delmål LH: Lärarhögskolans kansli har pålitliga och tillfredställande IT-baserade stödsystem 

som fungerar väl  

 

Medarbetare vid kansliet har under 2o19 fört en dialog med företrädare för Medicinska fakulteten 

kring hur VFU-/praktikplaceringssystemet Praxia fungerar. Kunskapen om hur system såsom 

Raindance, Primula, Resurstilldelningsverktyget, Ladok3, NyA, Selma, studieplaneringsverktyget 

etc. fungerar och används är god, men en sårbarhet finns då vissa system behärskas av ett fåtal 

personer. Att Fokus fungerat så pass dåligt som det gjort har inverkat negativt på Lärarhögskolans 

uppföljningsmöjligheter under 2019. 

 

Universitetsgemensamt delmål 4.1: Universitetet är en arbetsplats där mångfald ses som en 

tillgång och där jämställdhet integreras i verksamhetens planering, beslut och genomförande 

(2018-2020) 

 

Se under rubriken Jämställdhetsintegrering. 
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Universitetsgemensamt delmål 4.2: Universitetet är en arbetsplats där medarbetarnas och 

studenternas hälsa är i fokus (2018-2020) 

 

Under året har arbetsmiljön tyvärr präglats av stor oro kring eventuella organisationsförändringar, 

samt ett massivt arbete med UKÄ-utvärderingarna. Ett underskott på utbildningsledarkapacitet har 

ytterligare medfört ett ansträngt läge för kansliet. Trots detta har sjuktalen varit låga och fortsatt 

minska från föregående år. 

 

Kvalitetsarbete för utbildning 
 

Med universitetets kvalitetssystem för utbildning som utgångspunkt genomförs följande 

uppföljningar och utvärderingar på programnivå: 1) nybörjarenkät och studiebarometer, 2) säkring 

av examensmål i matris för program/examina, 3) programutvärderingar, såväl i mitten som i slutet, 

4) alumnenkät, 5) kollegial granskning av program, vart sjätte år, 6) avhoppsanalys. Resultaten av 

UKÄ:s granskningar har medfört framtagande av ytterligare granskande komponenter, nämligen 

regelbunden kursplanegranskning vart tredje år och kollegial granskning av examensarbeten vart 

tredje år. 

 

Självskattning avseende tre aktiviteter i kvalitetssystemet 

Självskattningen görs enligt nedanstående skala. 

0 Vi har inte diskuterat nödvändigheten av aktiviteten eller uppnått enighet i organisationen 
att det är prioriterat att arbeta med. 

1 Vi har en konsensus i organisationen att vi ska jobba aktivt med införandet av aktiviteten. 
2 Vi har initierat diskussion och planerar implementeringsarbete. 
3 Vi har kommit en bit på väg vad gäller implementering. 
4 Vi har implementerat verksamhet som är kopplad till aktiviteten. 
5 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. Dock har det varit en utmaning under året att hinna med allt utvecklingsarbete 

i uppföljnings- och åtgärdsplanen, bland annat p.g.a. den höga arbetsbelastningen, UKÄ:s 

utvärderingar och den bristfälliga arbetsmiljön till följd av nedläggningshot. 
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Aktivitet 7. Utbildningsutvärdering genom kollegial extern granskning 

Under 2019 fick universitetet besked om resultatet av UKÄ-granskningarna av 

förskollärarprogrammet samt de tre inriktningarna av grundlärarprogrammet. Dessutom lades en 

substantiell tid på arbete med granskningen av ämneslärarprogrammet. Utöver detta beslutade 

Lärarhögskolans styrelse att en kollegial extern granskning ska göras av speciallärarprogrammet och 

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. 

 

Personal 
 

Utöver föreståndaren är all personal vid Lärarhögskolan anställd på kansliet. Vid utgången av 2019 

bestod Lärarhögskolans kansli av 21 medarbetare med funktioner såsom utbildningsledare, 

utbildningssamordnare, controller, forskningssamordnare, projektledare, projektsamordnare, 

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. Precis som under 2018 har personalsituationen under 2019 präglats av bristen på 

utbildningsledarkompetens. 

 

Kompetensförsörjning 

 

Ett arbetet med att ta fram en långsiktig strategisk kompetensförsörjningsplan för Lärarhögskolans 

kansli påbörjades under 2019, men pausades i samband med att Lärarhögskolan utvärderades, då 

det rådde stor osäkerhet kring vad resultatet skulle bli gällande framtida organisation.  

 

Under 2019 har kansliet genomfört ett antal rekryteringar. Två samverkanslektorer på 50 procent 

vardera har rekryterats. En arbetar med utbildningar på avancerad nivå samt examensarbeten och 

den andra arbetar med försöksverksamheten med praktiknära forskning. Två 

utbildningssamordnare med tidsbegränsade anställningar har fått förlängda anställningar, liksom 

en seniorkonsult. En utbildningsledare slutade under året, för arbete vid ett annat lärosäte, vilket 

medförde att en rekrytering av ny utbildningsledare genomfördes. Verksamheten med Snabbspåret 

för nyanlända avslutades, i kölvattnet av Arbetsförmedlingens ekonomiska neddragningar. Detta 

fick till följd att en projektsamordnare med tidsbegränsad anställning slutade i förtid och 

projektledaren för den aktuella verksamheten fick tillfälligt andra arbetsuppgifter, i väntan på 

besked om Snabbspårets framtid. En medarbetare beviljades delpension på 20 procent från och med 

hösten 2019, med följd att vissa arbetsuppgifter flyttades till andra medarbetare.  

 

Arbetsmiljö och lika villkor 

 

Vid Lärarhögskolan bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete, innefattande fysiska, 

organisatoriska och sociala arbetsförhållanden. De största riskerna som rör arbetsmiljön handlar 

om organisatoriska och sociala förhållanden. Under 2018 knöt därför kansliet ett av 

huvudarbetsmiljöombuden till sig som en resurs i frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön. 

Detta samarbete har fortsatt även under 2019. Huvudarbetsmiljöombudet deltar i facklig samverkan 

och fungerar som ett stöd till både medarbetare och chef i både övergripande och specifika 

arbetsmiljöfrågor som rör organisatoriska och sociala arbetsförhållanden. Lärarhögskolans egna 

arbetsmiljöombud har fungerat som resurs när det gäller den fysiska arbetsmiljön. Med viss 

regelbundenhet erbjuds medarbetarna besök av en ergonom från företagshälsovården, vilket 
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resulterat i vissa anpassningar av arbetsplatserna. Vid nyanställningar tas det fram ett 

introduktionsprogram och varje nya medarbetare får en fadder.  

 

Som redan nämnts har pågående utvärderingar av Lärarhögskolan inverkat negativt på arbetsmiljön 

under året.  

 

Lärarhögskolan har en representant i det strategiska rådet för lika villkor, samt en företrädare för 

lika villkor. Företrädaren är till exempel närvarande vid facklig samverkan och fungerar som ombud 

för anställda vid kansliet i frågor om lika villkor, samt som en resurs till kanslichefen i dylika frågor. 

Rent konkret har kansliet vid ett antal tillfällen arbetat med olika värdegrundscase i samband med 

arbetsplatsträffar, för att öka medvetenheten kring hur vi uppträder mot varandra, med målet att få 

en god arbetsmiljö med lika villkor. 

 

Särskilda prioriteringar/nationella uppdrag 
 

Jämställdhetsintegrering 

 

Lärarhögskolan har under året arbetat med Umeå universitets handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering 2017-2019. De aktiviteter som genomförts rör främst områdena studieval 

och genomströmning, där Lärarhögskolan aktivt arbetar med marknadsföring och studievägledning 

för att försöka motverka könsbundna studieval, samt processer för styrning och uppföljning, där  

Lärarhögskolan har rutiner för att följa och följa upp studentpopulationen under och efter studierna 

via könsuppdelad statistik som hämtas från system som Ladok, studieplaneringsverktyget etc. 

 

Mål för myndighetskapital 

 

Lärarhögskolan klarar inte universitetets mål för storleken på myndighetskapital inom 

verksamhetsgrenen grundutbildning med stödfunktion och inom verksamhetsgren övrigt.  

Myndighetskapitalet i förhållande till årets kostnader överstiger alltså 10 procent av kostnaderna 

under 2019.  Resultatet på verksamhetsgrenen grundutbildning med stödfunktion var positivt och 

ett indrag motsvarande 10 procent av årets positiva resultat har gjorts. 

 

En plan för förbrukning av myndighetskapitalet kommer att tas fram under 2020. 

 

Det totala balanserade kapitalet på verksamhetsgrenen forskning och forskarutbildning med 

stödfunktion är 6 303 tkr vilket är en minskning med 6 116 tkr. Utfördelningarna till de särskilda 

forskningssatsningarna som påbörjades 2016 och 2017 och som kommer att pågå till 2020 

fortskrider enligt planerat och nu förbrukas alltså det balanserade kapital som under några år 

byggdes upp för att kunna göra dessa satsningar. Myndighetskapitalet ligger på denna verksamhet 

strax under 10 procent av årets kostnader, vilket är i linje med universitetets mål för 

myndighetskapital. 

 

Kvalitetsförstärkning 

 

Den särskilda höjningen av ersättningsbeloppen för utbildningsområdena humaniora, juridik, 

samhällsvetenskap, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning har fördelats vidare från 

Lärarhögskolan till berörda institutioner. Effekterna av denna förstärkning såg vi året 

förstärkningen infördes 2015 och året efter, därefter har vi inte sett några särskilda effekter. 

 



 

Verksamhetsberättelse 2019 

Lärarhögskolan 

Dnr FS 1.3.3-570-20 

 

Datum 2020-04-07  

Sid 13 (15)  

007 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Lärarutbildning i minoritetsspråk 

 

Studerande finns vid de fristående kurserna i både nordsamiska och sydsamiska. Hösten 2019 

påbörjades den andra omgången av akademiska studier i meänkieli. Studerande i minoritetsspråken 

har möjlighet att fortsätta sina studier genom den kompletterande pedagogiska utbildningen som 

ges på distans.  I dagsläget finns endast en handfull universitetslärare med inriktning mot samiska 

språk och samisk kultur och ännu färre i meänkieli. Det finns ytterligare ett antal lärare och 

doktorander vid Umeå universitet som bedriver forskning av relevans för lärarutbildning i 

minoritetsspråk.  

 

Utbildningsutbud 

 

Umeå universitet utbildar lärare i fritidshem, förskola, grund- och gymnasieskola samt yrkeslärare, 

studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger och speciallärare. Flera av programmen ges på distans 

för att möta studenternas efterfrågan och behovet hos skolhuvudmännen. Under 2019 har 

utvecklingsarbetet fortsatt för att skapa flexibla utbildningar som kan läsas arbetsintegrerat eller på 

distans. Universitetet skickade en ansökan om medel till regeringen för att påbörja ett arbete med 

arbetsintegrerad lärarutbildning, vilket beviljades. Se även under delmål Umeå universitet har ett 

brett programutbud inom lärarutbildningsområdet med flera vägar till läraryrket och som 

nyttjar hela universitetets bredd. 

 

Utbyggnad av vissa utbildningar i enlighet med riksdagens beslut 

Antalet programnybörjare inom grundlärarprogrammen har minskat med 16 studenter och målet 

med utbyggnaden med åtta platser jämfört med 2016 uppnås inte. För att nå ut till nya 

studerandegrupper planeras att utveckla någon av inriktningarna arbetsintegrerat. 

 

Antalet nybörjare inom ämneslärarprogrammet har minskat med 11 studenter jämfört med 2016 

och målet med utbyggnaden med åtta platser uppnås inte. Strategin för att attrahera fler studenter 

är att arbeta aktivt med marknadsföring av ämneslärarprogrammet och information vid olika 

mässor. 

 

Antalet nybörjare inom kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) ska öka med 15 studenter 

enligt utbyggnaden som inleddes 2017. 2019 var ökningen dock bara fem nybörjare. 

Lärarhögskolans bedömning är dock att målet kommer att vara uppfyllt redan under 2020 och att 

starten av den nya flexibla varianten av KPU-utbildningen kommer att göra utbildningen ännu mer 

attraktiv. 

 

Antalet programnybörjare vid förskollärarprogrammet har minskat med 14 jämfört med 2014. 

Målet som ska uppnås är en ökning med 45 programnybörjare.  

 

När det gäller speciallärar- och specialpedagogprogrammen har antalet programnybörjare 

minskat med tre studenter jämfört med 2014. Att målet, som är en ökning med 37 studenter, inte 

nås, beror till stor del på lärarbrist på institutionerna. Söktrycket är bra till dessa utbildningar, men 

det är svårt att hitta rätt lärarkompetens. För att på sikt stärka utbildningen gjordes det 2018 en 

extra satsning på doktorandantagning inom ämnet specialpedagogik. Ytterligare satsningar inom 

detta område diskuteras inför antagningsomgången av nya doktorander höstterminen 2020.  

 

Att målet inte nås när det gäller ämneslärare, grundlärare, KPU och förskollärare beror på minskat 

söktryck, som i sin tur har att göra med att det 2019 fortfarande var en relativt god konjunktur. 



 

Verksamhetsberättelse 2019 

Lärarhögskolan 

Dnr FS 1.3.3-570-20 

 

Datum 2020-04-07  

Sid 14 (15)  

007 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Många potentiella sökande valde att arbeta istället för att studera. Andra förklaringar kan vara att 

det finns farhågor om dålig arbetsmiljö och att lärarlönerna fortfarande ses som låga av många. 

 

Utveckla breddat deltagande inkl. utbildning för nyanlända och kompletterande 

utbildning (KPU) för personer med forskarexamen  

 

I början av april 2019 avslutades omgång tre av Snabbspåret för nyanlända arabisktalande lärare 

och förskollärare. Samtliga 25 deltagare fullföljde utbildningen. Fem tidigare snabbspårsdeltagare 

påbörjade 2019 studier inom programmet vidareutbildning av utländska lärare (ULV).  

 

Vidare har Umeå universitet1 tillsammans med Stockholms universitet/Kungliga Tekniska 

högskolan och Karlstads universitet fått i uppdrag av regeringen att anordna kompletterande 

pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer med forskarexamen, 

företrädesvis för sökande inom naturvetenskap, matematik och teknik. Inför antagningen 2019 var 

det 7,9 behöriga sökande per utbildningsplats och av programnybörjarna 2018 tog elva studenter ut 

examen ett år efter utbildningens slut (69 procent).  

 

Utveckling av utbildning av relevans för kulturskolan 

 

Umeå universitet har deltagit i satsningen Kulturskoleklivet under 2019. Institutionen för estetiska 

ämnen har haft huvudansvar för verksamheten. De har fortsatt arbetet med framtagande av nya 

utbildningar för pedagoger i kulturskolan i samarbete med Lärarhögskolan. Aktiviteterna har 

omfattat kursutveckling, genomförande av utbildning, samverkan och forskning. Ett av målen har 

varit att ge ett varierat och flexibelt kursutbud med didaktisk inriktning inom flera estetiska ämnen 

med start 2019. Institutionen för estetiska ämnen har även gett ett riktat kursutbud i de aktuella 

estetiska ämnena. Störst efterfrågan har det varit på sommarkurser och ämnesinriktad fördjupning. 

 

Övningsskolor 

 

Under 2019 träffade Lärarhögskolan och de skolhuvudmän som ingår i försöksverksamheten för 

övningsskolor och övningsförskolor en överenskommelse, med syftet att skapa förutsättningar för 

att höja kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Flera projekt har genomförts vid 

skolor och förskolor för att öka integreringen av de högskoleförlagda och verksamhetsförlagda 

delarna i utbildningarna. Se även under delmål Hög kvalitet i den verksamhetsförlagda 

utbildningen (VFU) inbegripet pågående försöksverksamhet med övningsskolor 2018-2020. 

 

Försöksverksamhet med praktiknära forskning 

 

Under året har fem större forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan mellan forskare och 

skolhuvudman initierats inom ramen för regeringsuppdraget ULF, vars syfte är att stärka den 

vetenskapliga grunden i lärar- och förskollärarutbildningarna samt i skolväsendet. Som exempel kan 

nämnas att studenter involverats i ett forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs av 

Pedagogiska institutionen i samverkan med en skolhuvudman. Som redan nämnts har ett 

samverkanslektorat tillsatts med särskilt ansvar för att stärka examensarbetenas vetenskapliga 

kvalitet och skapa bättre förutsättningar för att göra dem relevanta för skolverksamheten. 

 

                                                             

1 Umeå universitet har samordningsansvar. 
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Universitetsgemensamma projekt 
 

Värdegrundsarbetet vid Umeå universitet 

 

Lärarhögskolan har haft en deltagare i projektgruppen för Umeå universitets värdegrundsprojekt, 

vilket inneburit formulerande av en universitetsgemensam innebörd av den statliga värdegrunden, 

framtagandet av ett arbetsmaterial kring värdegrund samt att kommunicera resultatet till 

universitetets medarbetare. 
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Dimensionering av programutbud ht 2021/vt2022 

Bakgrund 

Utgångspunkten för dimensioneringsförslaget (se bilaga 1) ur ett ekonomiskt perspektiv är det 

preliminära utbildningsanslaget för 2021 på 170,6 mnkr, enligt Umeå universitets budget 2020 

(Dnr: FS 1.3.2-754-19), och den prognos för antalet helårsstudenter och fördelningen av dessa på de 

11 utbildningsområdena som Lärarhögskolan har att hantera för år 2020. Utifrån dessa underlag 

kan det konstateras att ekonomin i dagsläget inte är en begränsande faktor vid dimensioneringen av 

programutbudet. 

Övriga centrala utgångspunkter för dimensioneringsförslaget är den omfattande lärarbristen, 

tidigare års söktryck, antagningssiffror, tidigare års antal reserver och antagna(se bilaga 2 och 3). 

Underlagen är hämtat ifrån https://statistik.uhr.se. För 2020 och framåt har Umeå universitet även 

erhållit särskilda medel från regeringen för att utveckla och driva arbetsintegrerad utbildning i 

regionen. För ett antal programutbildningar har Umeå universitet dessutom ett utbyggnadskrav från 

regeringen. Förslaget försöker förhålla sig till detta, men lyckas inte i samtliga fall. 

Liksom tidigare år ska planeringstalen tolkas som, dels en viljeyttring om inriktning från 

Lärarhögskolan, dels som ett ekonomiskt- och sålunda också personalplaneringsverktyg för 

institutionerna. Det är därför viktigt att planeringstalen är så realistiska som möjligt.  

Beredning 

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

fakulteternas kanslichefer till de aktuella institutionerna och till programråden. Remisstiden var  3 

mars till och med 20 mars. Synpunkter har inkommit från tio instanser och dessa har beaktats i 

föreliggande förslag till planeringstal för ht 2021/vt 2022 (se bilaga 1). 

Nedan kommenteras de föreslagna planeringstalen. 

Förskollärarprogrammet: Umeå universitet har ett utbyggnadskrav från regeringen på 45 

programnybörjarplatser i jämförelse med antalet 2014 som var 92. Föreslaget planeringstal för 

vår- och höstintag  är 100. Anledningen till att planeringstalet inte kommer upp i 

utbyggnadskravet är att det i dagsläget är orealistiskt på grund av det låga söktrycket och 

planeringstalen ska som nämns ovan inte bara vara en viljeyttring utan också ett ekonomiskt- och 

personalplaneringsverktyg för institutionerna. 

Höstintaget 2021: Totala antalet sökande har minskat de senaste sex åren och antalet 

förstahandssökande visar också en nedåtgående trend. Vid de senaste tre höstintagen har det inte 

heller funnits några reserver efter antagningen. Planeringstalet sänktes från 80 platser till 60 

platser inför hösten 2019 och planeringstalet för hösten 2020 är också 60 platser och detta 

planeringstal föreslås ligga fast också för höstintaget 2021. 

Vårintaget 2022: Söktrycket har minskat även till programmets vårintag. I och med det låga 

söktrycket beslutades om en revidering av planeringstalen inför vårintaget 2020 som innebar en 

sänkning från 40 till 30 platser. Inget revideringsförslag för våren 2021 har lagts fram och det 

föreslagna planeringstalet för vårintaget 2022 är 40  platser. 

https://statistik.uhr.se/
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Grundlärarprogrammen: 

Umeå universitet har ett utbyggnadskrav från regeringen på grundlärarprogrammen på ytterligare 

åtta platser jämfört med antalet nybörjarplatser 2016 som var 132 platser. Föreslaget planeringstal 

för grundlärarprogrammen totalt är 155 platser. 

Inriktning mot fritidshem: Planeringstalet sänktes från 35 till 30 inför 

höstterminen 2018. Totala antalet sökande och antalet förstahandssökande har 

legat på en stabil nivå, men sjönk rejält inför hösten 2019. Inga reserver har funnits 

de senaste tre åren. Trots detta och framförallt med anledning av arbetsmarknadens 

efterfrågan och att utbildningen bara ges vid ett fåtal lärosäten i Sverige är förslaget 

att planeringstalet ligger kvar på 30. 

Inriktning mot F-3: Trots att sökstatistiken inte har förbättrats jämfört med i fjol 

föreslås att planeringstalet ligger kvar på 65 platser. Antalet förstahands sökande 

har varit relativt högt 2014 - 2017 och nedgången 2018 har inte förvärrats under 

höstintaget 2019 utan ligger på samma nivå som 2018. 

Inriktning mot 4-6: Det planeras för att utveckla en arbetsintegrerad variant med 

start höstterminen 2021 med 30 platser. Ett planeringstal på 30 platser föreslås till 

den campusförlagda varianten. Totalt är planeringstalet som föreslås 60 platser.  

I remissvaren framför grundlärarrådet att de gärna ser att planeringstalet för den 

campusförlagda varianten inte sänks. De framför två argument. För det första 

konkurrerar de båda varianterna inte med varandra utan vänder sig till två helt 

olika studerandegrupper och för det andra menar de att Sverige är på väg in i en 

lågkonjunktur och att söktrycket på universitetets utbildningar då ökar.  

Lärarhögskolans svar: Planeringstalet är höjt med 5 platser jämfört med 

remissomgången. Om det finns behöriga sökande ställer sig Lärarhögskolan positiv 

till att utöka de beslutade planeringstalen,  

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9: Inför 2021 föreslås, precis som 

i fjol, ett nollintag.  

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan: Lärarhögskolan fortsätter 

anpassningen till mer verklighetsnära planeringstal. Mellan ht 2018 och vt 2019 genomfördes en 

sänkning från 245 till 214. Förslaget inför 2021 är 203 platser. Inom ämneslärarprogrammet har 

Umeå universitet ett utbyggnadskrav på åtta ytterligare platser jämfört med antalet 

programnybörjare år 2016 som var 164. Hösten 2019 registrerades 156 nybörjarstudenter. 

En ökning av planeringstalet föreslås inom ämnet geografi från 5 till 8 platser samt inom 

samhällskunskap från 15 till 20 platser. Geografi ökade antalet antagna höstterminen 2019. 

Antalet förstahandssökande inom samhällskunskap har legat stabilt strax över 20 de senaste 

åren och även antalet antagna, därav förslaget på en ökning.  

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

historia, idrott och hälsa, matematik, religion, spanska, svenska, svenska som andra språk 

och tyska. 
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För att anpassa planeringstalen till söktrycket föreslås sänkt planeringstal i bild från 10 till 5 

platser, musik från 8 till 5 platser samt inom naturkunskap från 5 till 3 platser. 

I remissvaren framkom synpunkter på sänkningar av planeringstalen i bild, med hänvisning till ett 

högre söktryck de senaste två åren. Det var en uppgång under 2018 av antalet förstahandssökande 

och efterföljande antagna. För att sedan gå tillbaka igen höstterminen 2019. 

Lärarhögskolans svar: Precis som tidigare år lämnar Lärarhögskolan öppet för diskussion till 

utökning av de beslutade planeringstalen, om det finns behöriga sökanden och en möjlighet för 

berörd institution att ta emot dessa studenter. Vidare kommer Lärarhögskolan hålla öppet för sen 

anmälan så länge det går och där det finns önskemål om detta. Fler studenter än det stipulerade 

planeringstalet kan alltså antas, om det finns behöriga sökande. Detta gäller alla ämnen och inte 

bara de där planeringstalen sänkts. 

I remissomgången föreslogs att intag skulle göras vartannat år till ämnena naturkunskap, tyska, 

franska och spanska. Efter att tagit del av remissvaren kommer detta inta att genomföras. 

Yrkeslärarprogrammet: Det är platsgaranti på programmet. Höstterminen 2019 registrerades 

73 studenter på programmet. Planeringstalet sätts till 60 platser. Antalet sökande förväntas inte bli 

lika högt som hösten 2019, då specialidrott (som utgjorde en stor del av ansökningarna 2019) 

numera bara kan ingå som en examen i KPU. 

Specialpedagog- och speciallärarprogrammet: Umeå universitet har ett utbyggnadskrav på 

totalt 37 nybörjarplatser för båda programmen tillsammans, jämfört med antalet nybörjarplatser 

2014 som var 87. Resultatet 2019 var en minskning med tre platser. På dessa två program, framför 

allt specialpedagogprogrammet, har det funnits reserver de senaste antagningsomgångarna, till 

skillnad från de allra flesta andra program. Det är därför angeläget att så långt det är möjligt 

utreda förutsättningarna för att utöka antalet platser och om det inte går, utreda vad som krävs för 

att möjliggöra en utbyggnad i enlighet med regeringens utbyggnadskrav. 

Specialpedagogprogrammet: Planeringstalet höjdes i fjol på grund av den nationella bristen 

inom yrkesgruppen samt med anledning av det höga söktrycket. Planeringstalet föreslås ligga kvar 

på 50 platser. 

Förslag till höstterminen 2022: I remissen ombads medverkande institutioner och 

programråd att överväga en ökning av planeringstalet till 60 platser. Remissvaren var oeniga. TUV 

och Pedagogiska institutionen menar att det inte är möjligt på grund av bemanningssituationen 

men Institutionen för språkstudier ställde sig positiva till ökningen. Mot bakgrund av bland annat 

utbyggnadskrav, arbetsmarknadens efterfrågan, söktryck till programmet kommer Lärarhögskolan 

att fortsätta utreda möjligheterna för att öka antalet platser. 

Speciallärarprogrammet: Planeringstalet förslås öka med 5 platser till 55 platser. 

Det framgår i remissvaren att Pedagogiska institutionen och TUV  i dagsläget har 

bemanningsproblem på dessa program. Lärarhögskolan föreslår detta till trots, en ökning med 5 

platser. Under höstterminen 2019 har fristående platser lagts till programkurserna. 

Lärarhögskolan ser hellre att antalet platser till programmet ökar och att de fristående kurserna i 

så fall ställs in (om inte tillräcklig bemanning finns vid institutionerna). 
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Studie- och yrkesvägledarprogrammet: Det reguljära programmet har ett stabilt söktryck 

över åren och många reserver. Planeringstalet föreslås ligga kvar på 30 platser. Distansvarianten 

har också ett högt söktryck och många reserver här föreslås en ökning från 30 till 35 platser. I 

remissen föreslogs en ökning med 10 platser, men för att tillmötesgå Pedagogiska institutionens 

synpunkter, se nedan, föreslås en ökning med endast 5 platser. 

I remissvaren ställer sig TUV och Pedagogiska institutionen negativa till utökningen med 10 

platser. TUV menar att det är stor skillnad på antalet sökande och antalet studenter som 

registrerar sig och Pedagogiska institutionen lyfter fram personalbrist. 

Lärarhögskolans svar: Vad gäller svaret från TUV så kommer ett större överintag göras än vad 

som tidigare gjorts för att se om antalet registrerade studenter blir fler.  

Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU: Inom KPU finns ett utbyggnadsmål som är 

96 nybörjarstudenter. Under 2019 var antalet programnybörjare 80. Med föreliggande förslag kan 

målet nås. 

Gäller hösten 2020. Hösten 2020 startar den nya flexibla varianten med, 50 procent och 100 

procent studietakt. Efter en separat remissomgång föreslås att tidigare beslutade planeringstal för 

höstterminen 2020 ändras till 30 för 50 procent studietakt och 50 för 100 procent studietakt. 

Berörda institutioner ställde sig positiva till förändringen. 

Gäller hösten 2021. Planeringstalen för höstterminen 2021 föreslås som ovan. 

Gäller våren 2022, inget beslut kommer att tas i denna omgång, endast eventuella 

inledande synpunkter på förslaget önskades i remissomgången. I remissen föreslogs ett 

vårintag, med ett planeringstal på 30 platser, från och med våren 2022 för en kompletterande 

pedagogisk utbildning med 150 procents studietakt.  

Programrådet för ämneslärarprogrammet och  KPU samt Institutionen för språkstudier anser att 

alla nya kurser inom KPU 50- och 100 procent bör utvärderas innan en förhöjd variant erbjuds. 

Institutionen för språkstudier påpekar också att de studerande som börjar en utbildning med 

förhöjd studietakt vt 2022 skulle ht 2022 hinna ifatt – och kanske köra om – de helfartsstudenter 

som börjar ht 2021. Detta skulle enligt remissvaret innebära kvalitets- och kanske även 

arbetsmiljörisker. Rådet önskar vidare att det, innan beslut fattas om att erbjuda en KPU med 

högre studietakt, först görs en analys av det nya upplägget vad gäller till exempel innehåll, upplägg 

och genomströmning. 
 

Lärarhögskolans svar: KPU med högre studietakt är tänkt att i vissa delar skilja sig från 

varianten med 50- och 100 procents studietakt. Till exempel kommer examensarbetet ersättas med 

annat arbete. Lärarhögskolan måste beakta lärarbristen och utbyggnadskravet från regeringen och 

därför är det viktigt att komma igång med denna variant så snart som möjligt. Detta är ett viktigt 

sätt att möta regionens och det nationella behovet av lärare. En utredning om en ny KPU med 

förhöjd studietakt bör därför påbörjas under hösten 2020. Så långt som möjligt kan dock denna 

utbildning bygga på den variant som precis har utvecklats för 50- och 100 procent. I 

utredningsarbetet finns också möjlighet att under hösten 2020 ta vara på de erfarenheter som fås 

av att ge de nya kurserna under den första terminen. Självklart vore det bästa att vänta tills att hela 

programmet genomförts, ca 1, 5 år, och ta vara på samtliga erfarenheter av att ge den nya 

utbildningen, men då måste en start av en ny KPU med förhöjd studietakt skjutas på avsevärd tid 
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vilket blir en klar nackdel med avseende på det nationella och regionala behovet av utbildade 

lärare.   

 

Föredragande 

Anna Nordström 

Förslag till beslut 

Lärarhögskolans styrelse beslutar att: 

 fastställa förslag till planeringstal för hösten 2021/ våren 2022, 

 uppdra till Lärarhögskolans ledning att utveckla en ny KPU variant med förhöjd studietakt 

med planerad start våren 2022. 

Bilagor: 

1. Planeringstal 2021-2022 

2. Sök och antagningsstatistik 2014-2019 UHR 

3. Antagningsstatistik registrerade tom ht 19 

Expedieras till:  

Kanslichefer vid fakulteterna för vidarebefordran till institutioner, programrådsordförande, 

Lärarhögskolans kansli, Diariet 



Planeringstal ht 2020/vt 2021

Program och inriktning Ht 

2014 Vt 2015 

Ht 

2015 Vt 2016

Ht 

2016 Vt 2017

Ht 

2017 Vt 2018

Ht 

2018 Vt 2019

Ht 

2019

Reviderad ht 

2019

Vt 

2020

Reviderad vt 

2020

Ht 

2020

Vt 

2021

Revideringsf

örslag ht 

2020

Revideringsf

örslag vt 

2021

FörslagH

t 2021

Förslag vt 

2022

Ht 

2022

Förskollärarprogrammet 90 40 80 40 80 40 80 40 80 40 60 60 40 30 60 40 60 40 60

Utlokaliserad utbildning till Ö-vik 30

Grundlärarprogrammet

inriktning mot Fritidshem 25 30 35 35 35 30 30 30 30 55

inriktning mot F-3 50 80 60 60 60 65 65 65 65 65

inriktning mot 4-6 30 40 40 40 40 40 40 40 60 40

Totalt Grundlärarprogrammet 105 150 135 135 135 135 135 135 155 160

Ämneslärarprogrammet riktning mot inriktning mot 7-9

Bild 10 0 0 0

Biologi 0 0

Engelska 10 0 0 0

Franska 0 0

Hem - och konsumentkunskap 10 0 0 0

Historia 5 0 0 0

Idrott och hälsa 10 0 0 0

Matematik 10 0 0 0

Musik 10 0 0 0

Religion 5 0 0 0

Samhällskunskap 10 0 0 0

Samiska 0 0 0

Slöjd textil 10 0 0 0

Slöjd trä och metall 10 0 0 0

Spanska 0 0 0

Svenska 10 0 0 0

Svenska som andraspråk 0 0 0

Tyska 0 0 0

Kombination slöjd textil - bild 10 10

Kombination slöjd trä/metall - bild 10 10

Slöjd textil (240 hp) 10 5 5 0

Slöjd trä/metall (240 hp) 10 5 5 0

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

Ämneslärarprogrammet inriktning mot gymnasieskolan

Bild 10 20 10 10 8 5 5 10 5 5

Bildfördjupning 5

Biologi 15 15 8 8 8 8 8 8

Engelska 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Franska 5 5 2 3 3 3 3 3

Geografi 5 5 8 8 5 8 8

Historia 20 25 20 20 20 25 25 25 25 25

Idrott och hälsa 25 35 25 25 25 30 30 25 25 25

Matematik 15 25 20 20 20 30 30 25 25 25

Musik 10 15 10 10 10 5 5 8 5 5

Musikfördjupning 0 10 5

Naturkunskap 15 15 8 5 5 5 3 3

Religion 15 20 15 10 15 15 15 10 10 10

Samhällskunskap 15 20 15 20 15 15 15 15 20 20

Samiska - nordsamiska * 10 5 0 0 0 0 0 0 0

Spanska 5 5 3 4 4 3 3 3

Svenska 30 35 25 25 28 25 25 20 20 20

Svenska som andraspråk 10 10 10 5 5 5 5 5

Tyska 5 5 2 3 3 3 3 3

Totalt Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan 170 240 245 245 214 221 221 205 203 203

Yrkeslärarprogrammet 40 40 40 40 40 35 35 40 60 60

NY Kompletterande pedagogisk utbildning  - 50 % 35 0 35 30 30 30

NY Kompletterande pedagogisk utbildning  - 100 % 45 0 35 50 50 50

NY Kompletterande pedagogisk utbildning  - 150 % 30

Kompletterande pedagogisk utbildning  - 50 % 40 40 40 45 45 45 0

Kompletterande pedagogisk utbildning  - förhöjd studietakt 30 40 30 30 30 0 45 0

Kompletterande pedagogisk utbildning  - förhöjd studietakt forsk 15 15 15 15 16 0

Specialpedagogprogrammet 40 40 40 40 40 40 40 50 50 60

Speciallärarprogrammet *** 40 75 75 60 50 50 50 50 55 50

Studie- och yrkesvägledarprogrammet reguljär 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Studie- och yrkesvägledarprogrammet distans 30 30 30 30 24 24 24 30 35 35

Studie- och yrkesvägledarprogrammet överbryggande 30 30 40 40 40 35 35 35 0

NY Studie- och yrkesvägledarprogrammet överbryggande 35

Summa totalt 725 70 725 80 710 125 663 95 685 695 90 80 670 91 80 0 728 105 738

* Samiska övergår från reguljär inriktning till KPU från hösten 2017

** Speciallärarprogrammet, fördelning enligt nedan

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

15 platser till specialicering matematikutveckling

15 platser till specialicering utvecklingsstörning

Bilaga p 28, bilaga 1



Utbildningens namn Termin Summa av Totalt antal sökande Summa av 1:a handssökande Summa av Antagna Summa av Reserver

Förskollärarprogrammet HT2014 618 177 110 65

HT2015 563 144 120 34

HT2016 532 134 120 7

HT2017 406 80 63 0

HT2018 360 103 75 0

HT2019 280 89 49 0

Förskollärarprogrammet, vt VT2015 312 79 45 46

VT2016 319 87 45 72

VT2017 278 68 60 3

VT2018 291 108 77 0

VT2019 167 54 40 0

Grundlärarprogrammet - fritidshem HT2014 201 42 40 12

HT2015 218 41 45 11

HT2016 225 47 45 17

HT2017 172 45 36 0

HT2018 170 49 39 0

HT2019 118 30 32 0

Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 HT2014 364 77 70 16

HT2015 388 81 82 0

HT2016 411 95 65 30

HT2017 330 90 70 0

HT2018 281 73 53 0

HT2019 264 71 53 0

Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 HT2014 265 50 40 12

HT2015 305 46 48 0

HT2016 337 59 50 14

HT2017 303 59 50 0

HT2018 253 48 37 0

HT2019 226 47 38 0

Kompletterande pedagogisk utbildning - förhöjd HT2014 122 31 16 0

HT2015 125 46 28 0

HT2016 311 109 34 24

HT2017 378 117 38 40

HT2018 474 162 44 55

HT2019 586 209 45 58

Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade VT2017 188 41 25 62

VT2018 259 83 18 83

VT2019 172 61 17 58

Kompletterande pedagogisk utbildning halvfart HT2014 170 79 45 9

HT2015 144 64 51 0

HT2016 131 58 38 0

HT2017 314 66 39 0

HT2018 317 73 36 0

Bilaga p 28, bilaga 2



Utbildningens namn Termin Summa av Totalt antal sökande Summa av 1:a handssökande Summa av Antagna Summa av Reserver

Kompletterande pedagogisk utbildning halvfart HT2019 107 35 30 0

Speciallärarprogrammet HT2014 162 81 45 5

HT2015 208 98 73 15

HT2016 171 67 58 2

HT2017 162 83 57 5

HT2018 129 60 44 0

HT2019 194 86 59 19

Specialpedagogprogrammet HT2014 266 138 47 64

HT2015 252 148 50 76

HT2016 225 127 41 71

HT2017 290 185 50 93

HT2018 260 161 50 74

HT2019 288 139 40 95

Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning HT2014 918 183 50 269

HT2015 1 068 180 60 354

HT2016 1 331 244 60 425

HT2017 1 168 248 30 423

HT2018 1 102 198 30 259

HT2019 846 159 30 312

Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning HT2014 306 41 45 80

HT2015 338 49 60 75

HT2016 352 57 60 58

HT2017 315 49 35 68

HT2018 282 50 35 72

HT2019 205 31 35 51

Studie- och yrkesvägledarprogrammet, överbryggande kurs HT2017 31 30 29 0

HT2018 26 26 25 0

HT2019 26 26 28 0

Yrkeslärarprogrammet HT2014 129 78 34 0

HT2015 128 89 50 1

HT2016 118 82 46 0

HT2017 142 79 33 0

HT2018 163 109 55 0

HT2019 191 140 84 0

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Bild HT2014 38 12 5 0

HT2015 48 15 9 0

HT2016 39 9 6 0

HT2017 33 7 1 0

HT2018 35 16 10 0

HT2019 27 9 3 0

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Biologi HT2016 43 5 6 0

HT2017 45 4 5 0

HT2018 53 9 11 0
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Utbildningens namn Termin Summa av Totalt antal sökande Summa av 1:a handssökande Summa av Antagna Summa av Reserver

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Biologi HT2019 35 4 1 0

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Engelska HT2014 188 30 35 12

HT2015 224 38 40 13

HT2016 226 45 45 12

HT2017 172 27 32 0

HT2018 183 39 40 0

HT2019 103 15 20 0

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Franska HT2016 8 2 1 0

HT2017 8 3 2 0

HT2018 12 1 0 0

HT2019 5 0 1 0

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Geografi HT2017 51 3 4 0

HT2018 43 3 4 0

HT2019 34 4 7 0

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Historia HT2014 205 36 20 22

HT2015 212 30 25 19

HT2016 200 37 25 12

HT2017 197 38 30 14

HT2018 162 32 30 1

HT2019 129 31 31 0

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Idrott och hälsa HT2014 219 32 25 0

HT2015 213 50 35 13

HT2016 197 61 33 0

HT2017 161 35 28 0

HT2018 154 35 23 0

HT2019 132 36 23 0

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Matematik HT2014 89 17 19 0

HT2015 82 18 17 0

HT2016 103 17 21 0

HT2017 118 34 32 0

HT2018 89 12 11 0

HT2019 74 23 18 0

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Musik HT2014 24 6 3 0

HT2015 34 11 4 0

HT2016 36 10 2 0

HT2017 31 8 4 0

HT2018 29 11 9 0

HT2019 25 8 1 0

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Naturkunskap HT2016 35 2 1 0

HT2017 29 1 1 0

HT2018 27 2 1 0

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Religion HT2014 105 10 14 0

HT2015 115 11 20 1
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Utbildningens namn Termin Summa av Totalt antal sökande Summa av 1:a handssökande Summa av Antagna Summa av Reserver

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Religion HT2016 106 6 9 0

HT2017 90 10 12 0

HT2018 77 6 9 0

HT2019 45 6 5 0

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Samhällskunskap HT2014 98 18 16 0

HT2015 135 20 18 0

HT2016 130 15 11 0

HT2017 147 15 16 0

HT2018 154 23 19 0

HT2019 96 23 21 0

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Spanska HT2016 11 4 3 0

HT2017 11 2 3 0

HT2018 16 5 3 0

HT2019 11 0 1 0

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Svenska HT2014 123 14 18 0

HT2015 173 25 36 0

HT2016 137 25 30 0

HT2017 121 16 12 0

HT2018 118 21 15 0

HT2019 82 16 15 0

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Svenska som andraspråk HT2016 46 5 9 0

HT2017 34 4 6 0

HT2018 37 3 4 0

HT2019 21 3 4 0

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Tyska HT2016 11 2 2 0

HT2017 12 1 2 0

HT2018 12 0 1 0

HT2019 9 3 2 0

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Musik fördjupning HT2016 19 5 0 0

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Samiska som modersmål HT2015 1 0 0 0

HT2016 2 1 0 0

Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Ingångsämne: Slöjd textil HT2014 15 1 1 0

HT2018 20 5 2 0

Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Ingångsämne: Slöjd trä och metall HT2014 17 2 0 0

HT2018 15 4 1 0

(tom) HT2014 573 50 53 2

HT2016 51 17 6 0

HT2017 43 15 3 0

Totalsumma 32 245 8 273 4891 3 815
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Lärarhögskolan - Antagningsstatistik ht 2011-2019 Uppdaterad 2016-09-07

Plan 1:a Urval 2 Reg Plan 1:a Urval 2 Reg Plan 1:a Urval 2 Reg Plan 1:a Urval 2 Reg

2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014

Förskollärare 210 hp 90 92 84 77 90 132 100 89 60 158 70 54 90 179 110 95

Förskollärare Ö-vik 210 hp

Förskollärare Skellefteå 210 hp 30 90 40 40

Summa förskollärare

Grundlärare fritidshem 180 hp 30 25 21 16 30 40 31 19 30 50 50 44 25 25 40 35

Grundlärar F-3 240 hp 40 52 45 39 40 52 50 41 40 68 50 34 50 77 70 54

Grundlärar 4-6 240 hp 30 26 21 23 30 41 28 23 30 40 50 42 30 50 50 34

Summa grundlärare 100 103 87 78 100 133 109 83 100 158 150 120 105 152 160 123

Kombination textil - bild 270-330 hp

Kombination trä/metall - bild 270-330 hp

Slöjd textil (from ht18) 240 hp

Slöjd trä och metall (from ht18) 240 hp

Summa 7-9 101 34 24 20 115 70 61 47 115 85 56 46 110 55 56 34

Bild gy 270-330 hp 25 14 9 7 25 9 7 7 15 4 4 4 10 13 5 7

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

Biologi gy 270-330 hp

Engelska gy 270-330 hp 30 24 20 18 30 30 35 27 30 41 35 27 30 30 35 28

Franska gy 270-330 hp

Geografi 270-330 hp

Historia gy 270-330 hp 20 25 9 6 20 24 20 18 20 21 22 19 20 36 20 17

Id o hä gy 270-330 hp 25 45 23 20 25 35 23 21 25 25 30 23 25 32 25 19

Matematik gy 270-330 hp 15 9 6 7 15 11 14 10 16 5 11 7 15 17 19 17

Musik gy 270-330 hp 15 10 5 3 15 8 5 6 10 6 3 2

Musikfördjupning gy 270-330 hp

Naturkunskap gy 270-330 hp

Religion gy 270-330 hp 15 9 7 6 15 11 15 15 15 11 10 9 15 10 14 13

Shk gy 270-330 hp 18 10 8 8 18 4 1 2 20 15 0 0 15 18 16 12

Samiska gy 270-330 hp

Spanska gy 270-330 hp

Svenska gy 270-330 hp 23 13 9 9 23 17 23 20 25 22 32 23 30 15 18 19

Svenska som andraspråk gy 270-330 hp

Tyska gy 270-330 hp

Summa gy 171 149 91 81 196 152 144 124 191 155 149 118 170 177 155 134

Summa grundprog  462 378 286 256 501 487 414 343 466 556 425 338 475 475 481 386

Syv dist 180 hp 30 83 40 31 30 113 40 35 30 156 50 25 30 195 50 51

Syv reg 180 hp 20 36 40 32 30 32 45 28 20 36 45 20 20 42 45 48

SYV senare del - 7 2 2 - 50

Summa .SYV  50 126 82 65 60 145 85 63 100 192 95 45 50 237 95 99

Specialped totalt 40 105 47 43 40 91 44 34 40 83 42 44 40 147 47 39

Speciallär totalt 40 85 53 42 40 84 44 28 40 68 38 48 40 96 45 43

Summa Spec. 80 190 100 85 80 175 88 62 80 151 80 92 80 243 92 82

Yrkeslärare 30 28 30 38 24 40 91 45 35

KPU 7-9 + Gy 50 % 56 23 31 40* 123 31 29

KPU 7-9 + Gy 150 % 19 5 2 30* 16 32 38

KPU-forsk

summa KPU 75 28 33 70 139 63 67

 Totalt  592 694 468 406 671 807 587 496 756 974 666 532 715 1 185 776 669

30
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Reg Reg Reg

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

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

Förskollärare 210 hp 40 35 80 110 144 120 93 40 31 80 129 111 89 87 87

Förskollärare Ö-vik 210 hp

Förskollärare Skellefteå 210 hp 0 0 0 0 0

Summa förskollärare 40 31 80 129 111 89 87 87

Grundlärare fritidshem 180 hp 30 45 41 45 35 35 61 43 36 35 35

Grundlärar F-3 240 hp 80 90 82 82 63 60 101 61 55 55 55

Grundlärar 4-6 240 hp 40 50 47 48 36 40 59 49 45 43 43

Summa grundlärare 150 185 170 175 134 135 221 153 136 133 133

Bild 7-9 270-330 hp 0 0 0 0 0 0

Engelska 7-9 270-330 hp 0 0 0 0 0 0

Historia 7-9 270-330 hp 0 0 0 0 0 0

Hem o k 7-9 270-330 hp 0 0 0 0 0 0

Id o hä 7-9 270-330 hp 0 0 0 0 0 0

Matematik 7-9 270-330 hp 0 0 0 0 0 0

Religion 7-9 270-330 hp 0 0 0 0 0 0

Slöjd tx 7-9 270-330 hp 0 0 0 0 0 0

Slöjd tm 7-9 270-330 hp 0 0 0 0 0 0

Shk 7-9 270-330 hp 0 0 0 0 0 0

Svenska 7-9 270-330 hp 0 0 0 0 0 0

Musik 7-9 270-330 hp 0 0 0 0 0 0

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

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

Slöjd textil (from ht18) 240 hp

Slöjd trä och metall (from ht18) 240 hp

Summa 7-9 0 0 0 0 0 20 16 6 6 5 5

Bild gy 270-330 hp 15 20 16 9 8 10 10 6 6 6 6

Bild fördjupning gy 270-330 hp 0 0 0 0 0 0

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

Engelska gy 270-330 hp 30 40 38 40 33 35 41 44 34 34 34

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

Geografi 270-330 hp

Historia gy 270-330 hp 20 25 32 25 20 20 38 24 20 20 20

Id o hä gy 270-330 hp 30 35 50 35 30 30 62 33 27 22 22

Matematik gy 270-330 hp 20 25 18 17 18 20 20 21 16 15 15

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

Musikfördjupning gy 270-330 hp 5 3 0

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

Religion gy 270-330 hp 15 20 11 20 16 15 5 9 8 9 9

Shk gy 270-330 hp 15 25 20 18 15 20 14 11 11 9 9

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

Spanska gy 270-330 hp 5 4 3 2 2

Svenska gy 270-330 hp 30 40 25 36 27 25 24 28 25 24 24

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

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

Summa gy 190 250 221 205 173 245 246 200 166 160 160

Summa grundprog  420 545 535 500 400 480 612 470 397 385 385

Syv dist 180 hp 30 60 193 60 31 30 345 52 31 32 30

Syv reg 180 hp 30 60 49 60 42 30 68 54 42 43 43

SYV senare del 30 33 0 0 0 0 0 30 28 0

Summa .SYV  60 120 242 120 73 60 413 106 73 75 73

Specialped totalt 40 45 155 50 36 40 143 41 41 38 38

Speciallär totalt 75 80 81 73 55 75 83 53 29 31 30

Summa Spec. 115 125 236 123 91 115 226 94 70 69 68

Yrkeslärare 40 40 101 52 43 40 81 45 38 43 41

KPU 7-9 + Gy 50 % 40 40 105 39 43 40 38 25 24 25 26

KPU 7-9 + Gy 150 % 40 40 47 40 28 30 109 33 29 28 32

KPU-forsk

summa KPU 80 80 152 79 71 70 147 58 53 53 58

 Totalt  70 68 715 910 1266 874 706 70 59 765 1479 773 631 625 625

vårintagvårintag
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Plantal Reg Plantal
1:a hands-

sökande
Urval 2

Antagntal 

U2

Registr

erade 
Plantal Reg Plantal

1:a hands-

sökande
Urval 2

Antagntal 

U2

Registr

erade
Plantal Reg Plantal

1:a 

hands-

sökande

Urval 2
Antagntal 

U2

Registr

erade

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Förskollärare 210 hp 40 31 80 169 98 170 48 40 33 80 112 83 60 40 21 60 123 46 90 60

Förskollärare Ö-vik 210 hp 30 24

Förskollärare Skellefteå 210 hp

Summa förskollärare 40 31 80 169 98 170 48 70 57 80 112 83 0 60 40 21 60 123 46 46 60

Grundlärare fritidshem 180 hp 35 62 24 45 16 35 52 45 36 30 52 26 45 23

Grundlärar F-3 240 hp 60 107 57 70 57 60 78 62 53 65 84 51 70 57

Grundlärar 4-6 240 hp 40 71 42 50 39 40 49 39 32 40 61 32 50 35

Summa grundlärare 135 240 123 165 112 135 179 146 121 135 197 109 165 115

Bild 7-9 270-330 hp 0 0 0

Engelska 7-9 270-330 hp 0 0 0

Historia 7-9 270-330 hp 0 0 0

Hem o k 7-9 270-330 hp 0 0 0

Id o hä 7-9 270-330 hp 0 0 0

Matematik 7-9 270-330 hp 0 0 0

Religion 7-9 270-330 hp 0 0 0

Slöjd tx 7-9 270-330 hp 0 0 0

Slöjd tm 7-9 270-330 hp 0 0 0

Shk 7-9 270-330 hp 0 0 0

Svenska 7-9 270-330 hp 0 0 0

Musik 7-9 270-330 hp 0 0 0

Kombination textil - bild 270-330 hp 10 11 3 8 4 0 0

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

Slöjd textil (from ht18) 240 hp 10 5 3 2 5

Slöjd trä och metall (from ht18) 240 hp 10 4 2 1 5

Summa 7-9 20 18 3 16 4 20 9 5 3 10 0 0 0 0

Bild gy 270-330 hp 10 9 0 8 8 16 10 10 5 10 3 8 4

Bild fördjupning gy 270-330 hp 5

Biologi gy 270-330 hp 15 5 4 15 4 8 9 13 10 8 7 5 15 4

Engelska gy 270-330 hp 35 33 27 45 30 35 40 41 37 35 19 19 45 21

Franska gy 270-330 hp 5 3 2 8 2 2 1 0 0 3 0 1 8 0

Geografi 270-330 hp 5 4 4 8 4 5 4 5 3 8 6 6 15 9

Historia gy 270-330 hp 20 42 28 30 25 20 32 29 28 25 35 29 30 28

Id o hä gy 270-330 hp 25 42 23 30 24 25 35 27 22 30 45 22 35 23

Matematik gy 270-330 hp 20 33 30 30 29 20 12 13 12 30 26 18 35 19

Musik gy 270-330 hp 10 9 4 8 4 10 10 11 8 5 7 1 8 0

Musikfördjupning gy 270-330 hp 5

Naturkunskap gy 270-330 hp 15 1 1 8 1 8 2 2 1 5 2 1 8 1

Religion gy 270-330 hp 10 10 10 15 8 15 7 16 8 15 9 5 20 8

Shk gy 270-330 hp 20 17 13 20 14 15 25 20 18 15 30 20 20 20

Samiska gy 270-330 hp 0

Spanska gy 270-330 hp 5 5 3 8 3 3 5 4 2 4 3 1 8 1

Svenska gy 270-330 hp 25 23 12 30 16 28 21 28 17 25 17 12 30 13

Svenska som andraspråk gy 270-330 hp 10 3 3 8 1 10 3 11 4 5 4 4 8 3

Tyska gy 270-330 hp 5 1 2 8 2 2 0 1 0 3 4 2 8 2

Summa gy 245 240 166 279 167 214 222 231 180 221 224 149 301 156

Summa grundprog  40 31 480 667 390 630 331 70 57 449 522 465 0 364 40 21 426 544 304 512 331

Syv dist 180 hp 30 304 29 30 13 30 196 28 22 30 151 33 30 30

Syv reg 180 hp 30 93 29 35 20 24 62 35 27 24 64 34 35 33

SYV senare del 40 27 0 40 25 40 33

Summa .SYV  40 27 60 397 58 65 33 40 25 54 258 63 49 40 33 54 215 67 65 63

Specialped totalt 40 181 41 50 35 40 161 40 40 135 41 40 35

Speciallär totalt 60 106 25 65 25 50 68 32 50 122 51 59 51

Summa Spec. 100 287 66 115 60 90 229 72 90 257 92 99 86

Yrkeslärare 40 77 32 50 28 40 108 53 50 35 139 79 45 73

KPU 7-9 + Gy 50 % 45 57 28 50 28 45 76 33 33 35 46 50 80 23

KPU 7-9 + Gy 150 % 30 105 34 35 28 30 160 41 37 45 183 49 64 40

KPU-forsk 20 16 15 16 15 16

summa KPU 20 16 75 162 62 85 56 15 16 75 236 74 70 15 16 80 229 99 144 63

 Totalt  100 74 755 1590 608 945 508 125 98 708 1353 655 0 605 95 70 685 1384 641 865 616

Fr o m 2017 har statistik hämtats från NYA-webben.  1:a handsval: Anmälningsstatistik "Poäng-prio 1", 30 hp resp 15 hp (KPU o Yrk). Urval 2: Antagningsstatistik - Urval 2 - Antagna. Reg totalt: Uttag ur Ladok över reg på första kurs i resp program.

vårintag vårintag vårintag
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Utlysning av Lärarhögskolans sökbara forskningsmedel 2020 
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. 

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 
disputation 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.  
• 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 perioden som anslaget får förbrukas under. Den sökande kan 
ansöka om lägre belopp än de angivna maxbeloppen för anslagen.  
• Dispositionstid för 3-åriga anslag är 2021-2023. Högst 900 tkr kan förbrukas 2022-
2023, varav högst 450 tkr 2023.  
• Dispositionstid för 2-åriga anslag är 2021-2022. Högst 350 tkr kan förbrukas 2022. 
• Den som erhållit ett av LH tidigare utlyst anslag för sökbar forskningstid med 
dispositionstid som inkluderar 2021 eller 2022 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, 
studierektor, föreståndare, råd/kommitté eller motsvarande) inom lärarutbildning eller 
utbildningsvetenskap under 2017-2019. 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. 
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Forskningsplan 
• Forskningsplanen bedöms utgående från LH:s definition av utbildningsvetenskap1 ur 
två aspekter: kvalitet och genomförbarhet (Appendix 1). 
• Två externa bedömare av forskningsplanen rekryteras utifrån förslag från LH:s 
forskningskommitté.  

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: 
• 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 

                                                        
1 Se: http://bit.ly/2U197EC 

http://bit.ly/2U197EC
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Publikationstyp Rankning 1 i 
norska listan 

Rankning 2 i 
norska listan 

Populär-
vetenskap 

Doktorsavhandling 3 (ej rankad) - - 

Monografi 5 8 1 
Artikel i tidskrift 1 3 0,2 

Redaktör antologi 1 2 - 

Kapitel i antologi 0,7 1 0,2 
Konferenspublikation 0,5 0,5 - 

 
• Fraktionering vid samförfattarskap.  LH förutsätter att samförfattande av 
publikationer utgår från riktlinjer fastställda av ICMJE, http://www.icmje.org/icmje-
recommendations.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).  
• 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. 
• 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. 

http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf
http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf
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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, 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 2012-2020. 
• 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 
18/3 Beslutsrekommendation om utlysning från LH:s forskningskommitté 
19/3 Förhandsinformation om kommande utlysning 
7/4  Beslut om utlysning av LH:s styrelse 
8/4  Utlysning 
29/4 Deadline för anmälan om användaruppgifter 
5/6  Deadline för ansökan och inrapportering till DiVA 
12/6  Utskick av DiVA-utdrag till sökande  
23/6  Alla eventuella korrigeringar i DiVA klara 
21/8  Extern bedömning klar 
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1/9  Beslutsrekommendation om fördelning från LH:s forskningskommitté 
15/9  Fördelningsbeslut av LH:s styrelse 
 
Beslutsförslag 
LH:s styrelse fastställer riktlinjerna i detta dokument avseende utlysning och 
bedömning av ansökningar om forskningsmedel.  



 

Utlysning av medel, beslut 

Johan Lithner, bitr föreståndare 

 

 

2020-03-27 

Sid 6 (7)  

 

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.lh.umu.se   
 

 

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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