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Sammanfattning
Budgeterat resultat för Lärarhögskolan är -13 610 tkr.
Grundutbildningsverksamheten som omfattar grundutbildning med anslag och stödverksamhet (vh
10 och 11), grundutbildning med bidrag (vh 12) och uppdragsutbildning (vh 13) har ett resultat på 770 tkr. Grundutbildning med anslag har ett nollresultat, grundutbildning med bidrag har ett
budgeterat underskott på -574 tkr och uppdragsutbildning har ett budgeterat underskott på -196
tkr.
Forskning och forskarutbildningsverksamheten som för Lärarhögskolan omfattar forskning och
forskarutbildning med anslag (vh 20, 21) samt bidragsforskning (vh 22) har ett budgeterat resultat
på -12 226 Det är på verksamhet 20 och 21 som underskottet ligger i sin helhet. Budgeterat resultat
på bidragsforskningen är alltså 0.
Slutligen är det budgeterade resultatet på den universitetsgemensamma verksamheten (vh 90, 91) 613 tkr.

Föredragande
Anna Nordström

Beredning
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli och ledning. Budgetförslaget har varit föremål för
samverkan med de fackliga organisationerna. De synpunkter och förslag som förts fram i denna
samverkan är i allt väsentligt beaktade i förslaget till budget för 2019.
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1 Inledning
Lärarhögskolans budget 2019 baseras på universitetsstyrelsens budgetbeslut daterad 8 juni 2018 samt
rektors detaljbeslut i budgeten 2019 daterad 26 juni 2018. Dessa beslut baseras i sin tur på
resurstilldelning enligt budgetpropositionen för budgetåret 2018 justerad med indexnivån på 1,22
procent. Anledningen till detta är att det är valår och budgetpropositionen för 2019 har ännu inte
presenterats.
Budgeten baseras också på ett antal regeringsbeslut som reglerar flertalet av de nationella uppdrag
som Lärarhögskolan är involverade i. Se avsnitt 1.2 för en sammanställning.
Budgeten är väl integrerad med Lärarhögskolans verksamhetsplan.
Budgeterat resultat för Lärarhögskolan är -13 610 tkr.
Grundutbildningsverksamheten som omfattar grundutbildning med anslag och stödverksamhet (vh 10
och 11), grundutbildning med bidrag (vh 12) och uppdragsutbildning (vh 13) har ett resultat på -770 tkr.
Grundutbildning med anslag har ett nollresultat, grundutbildning med bidrag har ett budgeterat
underskott på -574 tkr och uppdragsutbildning har ett budgeterat underskott på -196 tkr.
Forskning och forskarutbildningsverksamheten som för Lärarhögskolan omfattar forskning och
forskarutbildning med anslag (vh 20, 21) samt bidragsforskning (vh 22) har ett budgeterat resultat på
-12 226 Det är på verksamhet 20 och 21 som underskottet ligger i sin helhet. Budgeterat resultat på
bidragsforskningen är alltså 0.
Slutligen är det budgeterade resultatet på den universitetsgemensamma verksamheten (vh 90, 91) -613
tkr.

1.1 Budgetförutsättningar
Lönekostnadspåslaget är under 2019 oförändrat, för personer födda 1953 och senare ligger nivån på
50,3 %.
Internhyran för 2019 är 3 390 kr/m2 (3 260 kr/m2 under 2018). Ökningen motsvarar 4,0 procent.
Priset för lokalvård för 2018 är 333 kr/ m2 (329 kr/ m2 under 2017). Ökningen motsvarar 1,2 procent.
Påslaget för att täcka Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader (fasta beloppet) inom
grundutbildning, är 17,3 procent (18,3 % under 2018). Minskningen beror på att basen, det vill säga
kostnaderna som det fasta beloppet fördelas på, har ökat. Det är främst uppdraget om att skapa fler
vägar in i läraryrket som bidrar till denna effekt.
Påslaget för att täcka Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader (fasta beloppet) inom
forskning och forskarutbildning är 21,5 procent (22,9 % under 2018). Minskningen beror på att basen
även inom denna verksamhetsgren har ökat. Det är främst uppdraget om försöksverksamhet med
praktiknära forskning som bidrar till denna effekt.
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1.2 Nationella uppdrag
I Budget 2019 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2020-2021 visas universitetsledningens
särskilda prioriteringar. En del av dessa har direkt koppling till Lärarhögskolans budget och dessa
markeras med en * i tabell 1 där Lärarhögskolans nationella uppdrag listas med dess koppling till
Lärarhögskolans budget 2019.
Nationella uppdrag med särskilda prioriteringar markerade
med *

Koppling till budget 2019

Lärarutbildning i minoritetsspråk, samiska och meänkieli*.
Regeringsuppdrag, pågår tills vidare.

Hanteras inom ramen för
grundutbildning med anslag se
avsnitt 2.1.

Vidareutbildning av obehöriga lärare, VAL. Regeringsuppdrag
t.o.m 30 juni 2030. Nationell samordning samt tillgodoräknande och
studieplanering. Kursgivning.
Utländska lärares vidareutbildning, ULV. Regeringsuppdrag,
samordningsansvar hos Stockholms universitet, pågår tills vidare. Lokal
samordning med b.l.a studieplanering och kursgivning.
Validering av yrkeskunskaper för tillträde till
yrkeslärarutbildningen, YRK. Universitets- och högskolerådet, UHR,
har samordningsansvar. Pågår tills vidare
Försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor,
Övningsskoleprojektet*. Regeringsuppdrag pågår i nuvarande form
t.o.m 190630

Hanteras inom ramen för
grundutbildning med bidrag se
avsnitt 2.2
Hanteras inom ramen för
grundutbildning med bidrag se
avsnitt 2.2
Hanteras inom ramen för
grundutbildning med bidrag, se
avsnitt 2.2
Hanteras inom ramen för
grundutbildning med bidrag, se
avsnitt 2.2

Kulturskolekliv*. Regeringsuppdrag, oklart hur länge det pågår.

Hanteras inom ramen för
grundutbildning med bidrag, se
avsnitt 2.2

Uppdrag att anordna särskild kompletterande utbildning för
personer med forskarexamen, KPU-forsk*. Regeringsuppdrag till
och med 2019, preliminärt 2020 och 2021. Umeå universitet är nationella
samordnare.

Hanteras inom ramen för
grundutbildning med anslag och
bidrag, se avsnitt 2.2

Uppdrag om att skapa fler vägar in i läraryrket. Regeringsuppdrag
till och med 2021. Umeå universitet nationella samordnare.
Snabbspår för lärare och förskollärare*. Uppdrag från
Arbetsförmedlingen, överenskommelsen får förlängas längst t.o.m 210531

Hanteras inom ramen för
grundutbildning med bidrag, se
avsnitt 2.2
Hanteras inom ramen för
uppdragsutbildning, se avsnitt
2.3

Lärarlyftet. Uppdrag från Skolverket. Enligt nuvarande avtal pågår
uppdraget t.o.m 190630.

Hanteras inom ramen för
uppdragsutbildning, se avsnitt
2.3

Uppdrag om försöksverksamhet med praktiknära forskning,
ULF-projektet*. Regeringsuppdrag, pågår t.o.m 2021

Hanteras inom ramen för
bidragsforskning, se avsnitt 3.2

Tabell 1: Särskilda prioriteringar och nationella uppdrag samt deras koppling till budgeten.
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2 Grundutbildning
2.1 Grundutbildning med anslag
Grundutbildningsanslaget är 161 501 tkr (151 831 tkr under 2018). Detta motsvarar en ökning med 6,4
procent. Indexökningen är 1,22 procent vilket motsvarar cirka 1 850 tkr.
I anslaget ingår ersättning för utbyggnaden av bland annat lärarutbildning som inleddes 2015. För år
2019 erhålls ersättning för en termin för de 45 extraplatser inom förskollärarprogrammet som
tilldelades universitetet år 2016 samt 38 extraplatser inom grundlärarprogrammet, F-3. Detta
motsvarar cirka 4 800 tkr. Det ingår också ersättning för utbyggnaden som inleddes 2017. För år 2019
utgår ersättning för extraplatser inom grundlärarprogrammet, 10 platser samt ämneslärarprogrammet
10 platser. Detta motsvarar cirka 1 300 tkr. Extra anslag för sommarkurser omfattande cirka 1 700 tkr
ingår också i anslaget. För övrigt så ingår förstärkningarna inom humaniora och samhällskunskap samt
lärar- och förskollärarutbildning som år 2016 infördes i form av höjda ersättningsbelopp i budgetramen.
Regeringen har avsatt medel till och med 2020.
Umeå universitet har ett särskilt åtagande att fortsätta utbyggnaden av ämneslärarutbildningen i
samiska och meänkieli. För 2019 har de medel som enligt regleringsbrevet var avsatta räknats upp med
1,22 procent till 4 296 tkr. Medlen kommer att vidareförmedlas till Institutionen för språkstudier. Detta
belopp ligger utanför grundutbildningsanslaget.
Tabell 2 nedan visar hur anslaget kommer att användas och i avsnitten som följer kommenteras
posterna.
Budget 2019
tkr
Intäkter

Budget 2018
tkr

Prognos 2018
tkr

161 501

151 831

151 831

-110 444

-104 881

-105 927

-3 415

-3 282

-3 304

-6 727

-7 098

-6 042

-1 064

-1 720

-1 704

-2 000
-981

-1 500
-822

-1 500
-822

Kostnader
Kursersättning institutioner
Från rektors detaljbeslut: språkstöd, Idrottshögskolan,
NyA-systemet, ers t samfak o humfak f praktikkurser,
utvecklingsmedel
VFU-kostnader: ersättning till kommuner och studenter,
inklusive SYV
VFU-kostnader: kompetensutveckling handledarna,
reseersättning och administration
Stöd till utlandsförlagd språkkurs
Praktisk estetiska kurser inom grundlärarprogrammet
Samordning ämnet samhällskunskap

-77

Pedagogiskt pris och examensceremoni

-130

-130

-130

Ersättning studentkåren, UMPE

-564

-542

-542

-1 500

-1 500

-1 500

Logopeder
Internationalisering i grundutbildningen

-500

-500

-550

Medfinansiering av fakulteternas universitets- och
fakultetsgemensamma kostnader

-26 015

-24 252

-24 252

Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader

-1 933

-1 917

-1 658

Övrigt t ex avskrivningar och räntekostnader

-460

-462

-552

Beräknad återbetalning

-5 691

-3 225

-836

-161 501

-151 831

-149 319

0

0

2 511

Totala kostnader
Resultat
Tabell 2: Fördelningen av grundutbildningsanslaget.
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2.1.1 Budgeterad HST och kursersättning till institutionerna
Budgeterade HST för 2019 är 2 094 st (HST-prognos 2 för 2018 är 1 994 st). Utgångspunkten för
budgeterade HST är information från studieplaneringsverktyget, planeringstal för nyantagna studenter
vårterminen 2019 och höstterminen 2019 samt äskade från institutionerna om fristående kurser.
Utifrån detta har neddragning bland annat gjorts för förväntade avhopp av nyantagna studenter och
neddragning av antalet äskade fristående kurser. De senaste åren har andelen äskade fristående kurser
som genomförs ökat. I 2019-års budget är det därför räknat med att 70 procent av äskade fristående
kurser blir av, jämfört med hälften som det räknats med tidigare år. En generell neddragning på 30 HST
har också gjorts på grund av att studenter, som antagits före höstterminen 2018, som hoppat av
utbildningen legat kvar i studieplaneringsverktyget och felaktigt genererat HST i beräkningarna.
De budgeterade HST fördelar sig per utbildningsområde i enlighet med tabell 3 nedan. Hur fördelningen
ser ut mellan utbildningsområdena påverkar storleken på kostnaden för de kursuppdrag som
Lärarhögskolan beställer av institutionerna.
Utbildningsområde

HST
(Antal)

HPR
(Antal)

HSTprislapp
(kr)

HPRprislapp
(kr)

Förändring
från 2018
(kr)

Hum
Sam
Natur
Teknik
Vård
VFU
Undervisning
Övrigt

411
496
265
71
40
193
472
55

344
416
218
58
34
164
401
48

24 205
24 205
41 273
41 273
43 879
25 034
29 441
33 146

15 773
15 773
34 806
34 806
38 004
26 986
28 786
26 926

Idrott

44

37

79 534

31 547

482
482
1 375
1 375
1 488
627
702
1 079
1 339

Fördelning till
institutionerna
HST+HPR
(tkr)
15 374
18 567
18 525
4 949
3 047
9 257
25 439
3 115
4 667

Design

37

33

116 957

57 006

2 097

6 209

63 797

2 825

1 647

Musik

10

10

100 902

-353

Korrigering
Totalt

2 094

1 763

110 444

Tabell 3: Budgeterat antal HST fördelat på utbildningsområde, ersättningsnivå per HST och HPR till institutionerna samt
kostnaden för Lärarhögskolans utbildningsuppdrag.

Det finns osäkerheter förknippade med den budgeterade fördelningen mellan utbildningsområdena.
För det första behöver studenterna på Lärarhögskolans program inte välja inriktning eller andra
respektive tredje ämne förrän en bit in i utbildningen. Detta gör att ett antagande om fördelningen per
utbildningsområde måste göras för de studenter som ännu inte valt studiegång. För det andra görs
antaganden om avhopp och dessa går inte att härleda till utbildningsområde, varför avhoppen har
fördelats proportionerligt mellan utbildningsområdena.
För varje utbildningsområde finns en tillhörande prislapp. Prislapparna är nettoprislappar och med det
menas att de inte inkluderar finansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader.
Finansiering av Lärarhögskolans andel av fakulteternas universitets- och fakultetsgemensamma
kostnader fördelas istället till respektive fakultet som sedan fördelar ut detta till institutionerna (se
posten ”Medfinansiering av fakulteternas universitets- och fakultetsgemensamma kostnader” i tabell 2,
samt avsnitt 3.1.12).
Den del av HST-ersättningen till institutionerna som utgör lokalersättning räknas upp med
indexökningen på 1,22 procent (1,84 procent år 2018). Som tidigare har lokalersättningen räknats upp
och HST-ersättningen har räknats av med motsvarande belopp. Denna differentiering av HSTersättningen vad gäller lokaler respektive övrigt gäller endast samhällsvetenskapliga fakultetens
institutioner.
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Bilaga 1 visar en preliminär bedömning av hur utfördelningen av resurserna fördelar sig mellan
institutionerna. Viktigt att ha i åtanke här är att bilagan visar fördelningen före justeringen på 30 HST
som nämndes ovan.

2.1.2 Rektors detaljbeslut
I denna post ingår kostnader som fördelas utifrån grundutbildningsanslagets fördelning mellan
fakulteterna för år 2019. Lärarhögskolans andel är 11,3 procent (10,8 % 2018). Bidraget till
Idrottshögskolan är 353 tkr (334 tkr för 2018), kostnaden för utvecklingsmedel är 527 tkr (499 tkr för
2018) och kostnad för praktikkurser är 128 tkr (121 tkr för 2018). Budgeterad kostnad för språkstöd är
935 tkr (885 tkr för 2018), humanistisk fakultet fakturerar Lärarhögskolan.
Kostnader för NyA-systemet ingår också i denna post med 1 472 tkr (1 443 tkr för 2018).
Fördelningsgrunden mellan fakulteter/Lärarhögskolan är antalet kurstillfällen på vårterminen och
höstterminen 2018.
För mer information om kostnadsposterna se Rektors detaljbeslut i budget 2019, Dnr: FS 1.3.2-864-18.

2.1.3 Verksamhetsförlagdutbildning, VFU: ersättning till kommuner och studenter
Ersättningen till kommunerna för år 2019 är 840 kr per vecka (830 kr per vecka för 2018). Budgeterat
antalet HST på VFU är 193 och kostnaden för de antal veckor som dessa motsvarar är 6 377 tkr och
inkluderar ersättning till kommunerna för att de tar emot studenter på studie- och
yrkesvägledarprogrammet.
Det är avsatt 350 tkr för ersättning till studenternas resor och logi.

2.1.4 Verksamhetsförlagdutbildning,
administration

VFU:

kompetensutveckling

handledarna

och

Som ett led i regeringens kvalitetsförstärkning i form av höjd prislapp till VFU avsattes det 320 tkr extra
under 2017 och 2018 att användas till att ersätta resor för handledare inom kompletterande pedagogisk
utbildning på distans. Även under 2019 avsätts 320 tkr för detta. För kompetensutveckling till
examinatorerna inom VFU avsätts 120 tkr.
Lönemedel för 1,75 årsarbetare avsätts för VFU-handläggning under 2019, 1 139 tkr, att jämföra med
två heltider föregående år.
Lönemedel för 0,25 årsarbetare avsätts för arbete med övergripande VFU-ansvar, 235 tkr. Detta är en
ny avsättning.
Kostnadsposten reduceras med 750 tkr. Detta är en ersättning som Lärarhögskolan, från och med 2019,
erhåller från Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) för arbetet med att placera studieoch yrkesvägledarstudenter på praktik. Skälet till ersättningen är att HST- och HPR-ersättningen för
dessa studenter i sin helhet betalas ut till TUV, men en del av arbetet utförs av Lärarhögskolans kansli.
Total avsättning för denna post är 1 064 tkr (1 720 tkr för 2018).

2.1.5 Stöd till utlandsförlagda språkkurser
I samband med utlandsförlagda studier i engelska, franska, spanska och tyska ingående i språkkurser
på något av lärarprogrammen stöds kostnader upp till 2 000 tkr

2.1.6 Praktisk estetiska kurser inom grundlärarprogrammet
Under 2019 avsätts maximalt 981 tkr (för år 2018, 822 tkr) för att stötta praktiskt estetiska kurser,
idrott och design, inom grundlärarprogrammet. Dessa kurser har övrigt-prislapp och får inte klassas
om till de högre idrotts- respektive designprislapparna, enligt universitetets
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kursklassificeringskommitté. Lärarhögskolan kompenserar för skillnaden mellan prislappen för
utbildningsområdet övrigt och idrott respektive design. Detta är ett beslut som kommer att tas årligen
och summan regleras efter den preliminära slutavräkningen. Beloppet som avsätts kan inte
överskridas.

2.1.7 Samordning ämnet samhällskunskap
Statsvetenskapliga institutionen ersätts med 10 procent av en heltid för att samordna samtliga ämnen
som ingår i ämnet samhällskunskap. År 2019 beräknas detta motsvara 77 tkr. Tidigare år har denna
kostnad belastat myndighetskapitalet.

2.1.8 Pedagogiskt pris och examensceremoni
För Lärarhögskolans studenters examensceremonier avsätts årligen 80 tkr. Vidare avsätts 50 tkr för
ett pedagogiskt pris som delas ut årligen.

2.1.9 Studentkår
Enligt avtal stöder Lärarhögskolan UmPe (Ume Pedagogerna som är en del av Umeå Studentkår) med
185 kr per HST samt med ersättning för lokalhyra och städning. Total avsättning för 2019 är 564 tkr
(542 tkr för 2018). Nuvarande avtal upphör att gälla 190630. Ett nytt ska upprättas och kostnader för
hela året har beräknats.

2.1.10 Logopeder
Lärarhögskolan erbjuder alla studenter på lärarprogrammen och studie- och yrkesvägledarprogrammet
röst- och talträning. De logopeder som Lärarhögskolan anlitar finns placerade vid Institutionen för
språkstudier. Ersättningen avser lön, drift och språkstudiers institutionsgemensamma kostnad. För
2019 är det avsatt 1 500 tkr (1 500 tkr för 2018).

2.1.11 Internationalisering
För internationalisering i grundutbildning avsätts årligen 500 tkr. Under 2019 avsätts 150 tkr som
riktar sig till anställda, 175 tkr avsätts för internationaliseringsresor, 150 tkr avsätts för 12 bidrag á
12 500 kronor för studier vid prioriterade partneruniversitet och 25 tkr avsätts till övriga kostnader.

2.1.12 Medfinansiering av fakulteternas universitets- och fakultetsgemensamma kostnader
Lärarhögskolan finansierar fakulteternas del av de universitets- och fakultetsgemensamma kostnader
som motsvarar Lärarhögskolans utbildningsvolym i förhållande till respektive fakultets totala
utbildningsvolym.
Kostnaderna är 26 015 tkr för år 2019 (24 252 tkr för år 2018) och fördelas med 21 932 tkr på
universitetsgemensamma kostnader och 4 083 tkr till fakultetsgemensamma kostnader.
Kostnadsökningen beror på att Lärarhögskolans andel av respektive fakultets utbildningsvolym ökar.
Medlen fördelas till fakulteterna i relation till respektive fakultets antal HST i Lärarutbildningen år 2017.
Fakulteterna fördelar vidare medlen till sina institutioner enligt deras egna fördelningsmodeller.

2.1.13 Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader
Lärarhögskolans totala universitetsgemensamma kostnader för grundutbildning är 3 462 tkr (3 122 tkr
för 2018). Till denna verksamhet hör grundutbildning med bidrag (vh 12) och uppdragsutbildning (vh
13). Dessa verksamheter ska bära sina egna kostnader och därför har de totala universitetsgemensamma
kostnader för grundutbildning reducerats med 1 529 tkr, vilket är dessa verksamheters dela av de totala
universitetsgemensamma kostnaderna. Kostnaden som belastar grundutbildning med anslag är 1 933
tkr.

2.1.14 Övrigt
Här ingår avskrivningar, 10 tkr och räntekostnaderna som under 2019 beräknas uppgå till 450 tkr.
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2.1.15 Beräknad återbetalning
Beräknad återbetalning av 2019-års grundutbildningsanslag är 5 691 tkr. En delförklaring till den
beräknade återbetalningen är att studenter som hoppat av utbildningen legat kvar i
studieplaneringsverktyget och felaktigt genererat HST och HPR i beräkningarna. Åtgärder har vidtagits
vid Lärarhögskolans kansli för att säkerställa adekvat uppföljning i framtiden. För närvarande
undersöks om delar av resursen kan användas för att förstärka uppdraget om att skapa fler vägar in i
läraryrket.

2.2 Grundutbildning med bidrag
Nationella uppdrag, finansierade via Kammarkollegiet, och som på olika plan samordnas av
Lärarhögskolan redovisas som bidragsverksamhet inom grundutbildningen.
Uppdragen är: VAL - vidareutbildning av obehöriga lärare, ULV - , utländska lärares vidareutbildning,
YRK - validering av yrkeskunskaper för tillträde till yrkeslärarprogrammet, försöksverksamhet med
övningsskolor och övningsförskolor, uppdrag om att skapa fler vägar in i läraryrket, kulturskolekliv
samt KPU-forsk - uppdraget att anordna kompletterande pedagogisk utbildning för personer med
forskarexamen.
Umeå universitet är nationell samordnare för VAL-projektet, fler vägar in i läraryrket och KPU-forsk. I
tabell 4 visas den sammanlagda budgeten för uppdragen.

Intäkter
Kostnader
Lön
Drift
Utfördelning till
institutioner
Gemensamma
kostnader
Summa kostnader
Resultat

Budget 2019
(tkr)
21 380

Budget 2018
(tkr)
13 902

Prognos 2018
(tkr)
23 851

-2 619
-8 538
-6 260

-1 421
-4 033
-6 141

-2 239
-5 432
-6 141

-1 133

-743

-944

-18 550
2 830

-12 338
1 564

-14 756
9 095

Tabell 4: Budget grundutbildning med bidrag, vh 12.

De främsta skälen till att driftskostnaderna är avsevärt högre för år 2019 än tidigare år är att
verksamheten inom försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor, genererar mer
kostnader, till exempel utvecklingsmedel till institutionerna. Kostnader som förväntas uppkomma
med anledning av det nya uppdraget om att skapa fler vägar in i läraryrket bidrar också till ökningen.

2.3 Uppdragsutbildning
I tabell 5 sammanfattas budgeten för den verksamhet som redovisas som uppdragsutbildning på vh 13,
Lärarlyftet och Snabbspåret.
Nuvarande avtal med Skolverket avseende Lärarlyftet upphör efter 190630. Ingen information om en
förlängning har förmedlats. I budgeten har förväntade intäkter till och med detta datum tagits med,
6 895 tkr. Prognosen 2018 är avsevärt högre 14 110 tkr. Att komma ihåg i detta sammanhang är att den
förväntade omsättningen på Lärarlyftet är hög under 2018, 14 110 tkr jämfört med utfallet 2017 som
var 8 557 tkr. Anledningen till ökningen är att Speciallärarprogrammet erbjöds inom Lärarlyftet
hösten 2017 och pågår i tre terminer. Det var 58 studenter som påbörjade utbildningen. Den största
delen av intäkten inom Lärarlyftet, 94 procent, fördelas ut till medverkande institutioner.
Under 2019 kommer omgång tre inom Snabbspåret som startade hösten 2018 att slutföras. En fjärde
omgång planeras att starta hösten 2019 med 25 deltagare. Förväntade intäkter för 26 veckors
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verksamhet, 13 för omgång tre och 13 för omgång fyra, motsvarar 3 027 tkr. Detta är en minskning
med drygt hälften jämfört med intäkterna för 2018, 6 141 tkr. Samtidigt genereras i princip samma
kostnader som 2018, det rör sig främst om lönekostnader. Detta gör att det förväntas bli ett underskott
på projektet, -196 tkr.

Intäkter
Periodisering
Kostnader
Lön
Drift
Utfördelning till
institutioner
Gemensamma
kostnader
Summa kostnader
Resultat

Budget 2019
(tkr)
9 922
-49

Budget 2018
(tkr)
17 462

Prognos 2018
(tkr)
20 251
-598

-1 842
-1 349
-6 482

-1 403
-2 044
-10 225

-1 391
-2 031
-13 273

-395

-436

-439

-10 104
-196

-14 108
3 354

-17 134
2 519

Tabell 5: Budget grundutbildning med bidrag, vh 12.

9

Bilaga p 61 B

3 Forskning
3.1 Forskning och forskarutbildning med anslag
Forskningsanslaget är 49 703 tkr (40 104 tkr för 2018). Universitetsstyrelsens minskning av anslaget
med 9 000 tkr under 2018 har återförts i 2019-års anslag samt i de preliminära ramarna för 2020-2021.
I tabell 6 nedan framgår hur anslaget kommer att användas under år 2019. Informationen är hämtad
från Lärarhögskolans långsiktiga forskningsplan som sträcker sig fram till och med 2023.
Forskningsplanen bygger på Lärarhögskolans uppdrag från universitetsstyrelsen samt på
Lärarhögskolans verksamhetsplan. I bilaga 2 framgår utfördelningen per fakultet och institution.
Åtgärdsplanen som togs fram tillsammans med universitetsledningen för att strama åt på
forskningssidan fortsätter att följas och åtgärderna är beaktade i budgeten.

Intäkter

Budget
2019 (tkr)
49 703

Budget
2018 (tkr)
40 104

Prognos 2018
(tkr)
40 104

-1 996

-1 968

-1 957

-658

-644

-647

Kostnader
Seniorstab
Forskningsledare inom historia
Samfinansierade doktorander, antagna 2014

-

-2 278

-2 278

Samfinansierade doktorander, antagna 2016

-5 625

-6 000

-6 000

Samfinansierade doktorander, antagna 2018

-5 562

-3 120

-2 781

Doktorandanställningar inom bristområden

-4 040

-1 371

-2 020

Riktade satsningar mot institutioner 2015-18

-1 970

-2 638

-2 638

Riktade satsningar mot institutioner 2018-21

-6 763

-5 800

-5 583

Forskningsledare NV 50% i 5 år

-516

-516

-516

Forskningssatsning 2016-2019

-9 039

-9 568

-9 568

Forskningssatsning 2017-2020

-2 495

-6 579

-6 579

Forskningstid

-9 600

-4 800

-4 800

-500

-1 000

-490

-

-506

-506

-1 800

-1 800

-1 800

-

-500

-1 000

-3 237

-3 000

-2 668

Planeringsbidrag

-250

-250

-250

Internationalisering
Tidskrifter: Education inquiry och Utbildning och
demokrati
Svens nationell datatjänst (SND)
Lärarhögskolans universitetsgemensamma
kostnader
Medfinansiering av fakulteternas universitets- och
fakultetsgemensamma kostnader
Korrigering

-650

-650

-588

-535

-535

-535

-200

-

-200

-488

-538

-452

-6 007

-5 651

-5 651

Summa kostnader

-61 930

-59 711

-59 533

Resultat

-12 226

-19 607

-19 429

Forsknings- och utvecklingsuppdrag
Fridhems- och Ålidhemsprojektet
Forskarskolan
Initieringsmedel
Tre tre-åriga samverkansprojekt

-26

Tabell 6: Forskningsbudgeten, vh 21

Nya doktorander antogs höstterminen 2018. Det utlystes 26 tjänster och alla tillsattes. Kostnaderna för
dessa får fullt genomslag under 2019. Åtta av doktoranderna finansieras till 80 procent och utgör del av
en särskild satsning på doktorandanställningar inom bristområden för att säkra kompetens inom
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specialpedagogik, förskola, fritidshem och grundskolans tidigare år. Utav de resterande 18 finansieras
17 till 50 procent och en till 30 procent. Utbetalningarna görs under fem år istället för, som tidigare, fyra
år.
Riktade satsningar mot institutioner 2015-2018 är en satsning som finns kvar även 2019 på grund av
olika beviljade omdisponeringar som skjutit fram utbetalningarna.
Utlysning av initieringsmedel görs vartannat år och nästa utlysning görs för utbetalning under 2020.
Det är tio anslag om vardera 100 tkr som utlyses.
För den sökbara forskningstiden för utlysningen som avser första utbetalning 2019 är det avsatt 4 800
tkr. Medel om vardera 600 tkr ska under två år fördelas ut till 16 forskare. Hälften av medlen fördelas
ut under 2019 och hälften under 2020. De resterande 4 800 tkr avser utfördelning till de forskare som
beviljades medel under 2018.
Lärarhögskolans totala fasta belopp på forskningsverksamheten är 542 tkr (743 tkr 2018).
Försöksverksamheten med praktiknära forskning, bidrar till att täcka 54 tkr av dessa.
Lärarhögskolan medfinansierar fakulteternas universitets- och fakultetsgemensamma kostnader.
Medfinansieringens storlek bestäms av hur mycket forskningsmedel som fördelades ut under 2017 till
respektive fakultet. Under 2019 fördelas totalt 6 007 tkr ut, 4 757 tkr till universitetsgemensamma
kostnader och 1 250 till fakultetsgemensamma kostnader. Fakulteterna fördelar vidare medlen till sina
institutioner enligt deras egna fördelningsmodeller.

3.1.1 Särskilt åtagande
Umeå universitet har ett särskilt åtagande att fortsätta utbyggnaden och utvecklingen av
ämneslärarutbildningen i samiska och meänkieli. För 2019 kommer dessa medel att hanteras inom
forskningsverksamheten och de medel som enligt regleringsbrevet för 2018 var avsatta har räknats upp
med 1,22 procent till 4 296 tkr. Medlen kommer att vidareförmedlas till Institutionen för språkstudier.
De får endast användas till insatser avseende utbildning på forskarnivå inklusive stödverksamhet.

3.2 Bidragsforskning
Under 2017 fick Umeå universitet tillsammans med Uppsala- Göteborgs- och Karlstads universitet
regeringsuppdraget om försöksverksamhet med praktiknära forskning. Syftet är att utveckla och pröva
olika modeller för samverkan mellan universitet och högskolor och skolhuvudmän kring praktiknära
forskning. Totalt har regeringen avsatt 125 000 tkr under fem år.
För hela uppdragstiden kommer 30 000 tkr att tillfalla Umeå universitet och dess medverkande
lärosäten som är: Högskolan Dalarna, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens
högskola och Örebro universitet.
Till kostnader för administration, kommunikation, projektledning, extern utvärderare med mera
kommer cirka 6 000 tkr att sättas av och dessa medel stannar vid Umeå universitet. De resterande
24 000 tkr fördelas jämnt mellan de medverkande lärosätena det vill säga 4 000 tkr vardera. Planen är
att utav Umeå universitets medel ska 2 000 tkr gå till institutioner och 2 000 tkr till skolhuvudmän.
För år 2019 förväntas intäkterna bli 6 590 tkr, varav 5 000 vidareförmedlas till medverkande lärosäten
och de resterande kommer att förbrukas på ovan nämnda aktiviteter.
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4 Universitetsgemensam verksamhet
Lärarhögskolans uppdrag är att arbeta med samordning, utveckling och kvalitetssäkring av
lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid Umeå universitet och Lärarhögskolan ska vara en
angelägenhet för hela universitetet. På Lärarhögskolan finns kostnader för ledning, forsknings- och
utbildningsadministration, ekonomi och information. Lärarhögskolan har dessutom speciella
stödfunktioner med anledning av de specifika krav som lärarprogrammen ställer vad gäller organisering
av verksamhetsförlagd utbildning och studievägledning. Ovanstående verksamhet finansieras med
universitetsgemensamma medel.
Den preliminära intäkten är 14 272 tkr (14 104 tkr för 2018), en uppräkning av intäkten 2018 med index
på 1,22 procent. Budgeterade kostnader och förväntat resultat visas i tabell 7.

Intäkter
Avsättningar
Styrelsen
Ledningen
Lärarutbildningsrådet
Programråden
Forskningskommittén
Kansliet
Igem (2019, 6,3 % och 2018, 7,9 %)
Summa kostnader
Resultat

Budget 2019

Budget 2018

Prognos 2018

14 272

14 100

14 104

-152
-2 691
-109
-998
-113
-10 060
-762
-14 885
-613

-125
-2 480
-100
-769
-110
-9 630
-886
-14 100
0

-125
-2 538
-100
-772
-111
-9 701
-887
-14 234
-130

Tabell 7: Lärarhögskolans kanslibudget

I avsättningarna till styrelsen ingår ekonomisk ersättning i form av arvode till de externa ledamöterna
enligt Regler för arvoden och ersättningar vid universitetet styrelser, kommittéer, råd och nämnder,
FS 1.1-1892-17. Här ingår också kostnader för den ekonomiska ersättning som utgår till de interna
ledamöternas institution för förlorad arbetstid.
I ledningens avsättning ingår, förutom lön till Lärarhögskolans föreståndare och biträdande
föreståndare också ett bidrag för konferensresor och material att nyttjas till den egna forskningen
och/eller kompetensutvecklingen under uppdragsperioden på 40 tkr för en heltidstjänst.
Medel avsatta till Lärarutbildningsrådet, de fem programråden samt forskningskommittén ska täcka
lönekostnader för rådens och kommitténs ordförande. I lärarutbildningsrådets och i programrådens
budget ingår också 15 tkr per år och råd till fika, planeringsdagar och/eller nätverksträffar. I
programrådens budget har inkluderats kostnader för fika i samband med att de olika programråden
har träffar med studenterna. Kostnadsökningen för programråden beror på att
programrådsordförandenas tid har utökats till 20 procent av en heltid. Detta gäller alla programråd
förutom ämneslärarrådets ordförande där det är avsatt medel för 25 procent av en heltid. För
forskningskommitténs ordförande är det avsatt medel för 10 procent av en heltid.
Avsatta medel för Lärarhögskolans kansli går främst till löner och lokalkostnader. Utöver detta ingår
kostnader för kompetensutveckling, diverse resor som är kopplade till kansliets verksamhet och andra
allmänna kostnader kopplade till den dagliga verksamheten. Sedan år 2017 ingår kostnaden för
förvaltning och utveckling av studentplaneringsverktyget på drygt 200 tkr och likaså hälften av
marknadsföringsbudgeten som maximalt uppgår till 150 tkr.
Lärarhögskolan samordnar arbetet med Kunskapsveckan, tidigare vecka 44. För detta erhålls ur
universitetsgemensamma medel 400 tkr under 2019. Arbetet genomförs tillsammans med alla
fakulteter och de fakturerar Lärarhögskolan överenskomna kostnader.
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5 Myndighetskapital och avsättningar från
myndighetskapitalet
Myndighetskapitalet i nedanstående tabell redovisas per 2017-12-31
Verksamhet
Grundutbildning med anslag
Grundutbildning med bidrag
Uppdragsutbildning
Grundutbildning, totalt
Forskning med anslag
Bidragsforskning
Forskning, totalt
Universitetsgemensamt
Totalt

Myndighetskapital
191231, budget
(tkr)
27 049
7 080
4 438
38 567
4 072
60
4 132
2 175
44 914

Myndighetskapital
181231, prognos
(tkr)
27 049
7 654
4 634
39 337
16 298
60
16 358
2 788
58 523

Myndighetskapital
171231, utfall
(tkr)
24 537
9 689
2 115
36 341
35 727
61
35 788
2 919
75 048

Tabell 8: Budgeterat myndighetskapital, 191231, prognos myndighetskapital 181231 och utfall myndighetskapital 171231

Myndighetskapitalet förväntas minska med drygt 30 000 tkr från 20171231 till 191231.
Utav myndighetskapitalet på grundutbildning med anslag är 5 915 tkr medel som kommer från
anslaget till lärarutbildning i minoritetsspråk och ska vid behov fördelas ut till Institutionen för
språkstudier.
Myndighetskapitalet inom grundutbildning med bidrag förväntas minska samtidigt som
uppdragsutbildningens myndighetskapital förväntas öka till följd av ett positivt resultat på
Snabbspåret under 2018.
Det är framför allt kapitalet på forskningen som minskar. Enligt den långsiktiga forskningsplanen som
sträcker sig till och med 2023 kommer i stort sett allt myndighetskapital vara förbrukat vid utgången
av år 2021.
Myndighetskapitalet på universitetsgemensamt kommer att minska under 2018 med 131 tkr och enligt
budget 2019 med ytterligare drygt 600 tkr.

5.1 Avsättningar från myndighetskapitalet
Från myndighetskapitalet på vh 12 avsätts 575 tkr.
Avsättning
(tkr)
Satsningar kopplade till VP
Reviderad beställarmodell, eventuellt extern utvärderare
För utveckling av flexibla varianter av KPU
Stärk och utveckla studenternas skrivande i ämneslärarprogrammet
Äskande från programråden
Ämneslärarrådet
Övrigt
Marknadsföring
Totalt

150
125
100
50
150
575

Tabell 9: Avsättningar från myndighetskapitalet, 2019

Enligt styrelsebeslut P42:2018 avsattes 175 tkr för utredning om KPU. Kvar att nyttjas för 2019 är 125
tkr.
Enligt verksamhetsplanen ska en särskild satsning på att förstärka studerandes skrivförmåga i
ämneslärarprogrammet, framförallt i utbildningsvetenskaplig kärna 1, genomföras. 100 tkr avsätts för
detta.
Ämneslärarrådet beviljas 50 tkr och de får själv prioritera från sitt äskande.
Marknadsföringsbudgeten är 300 tkr. Hälften finansieras med avsättning från myndighetskapitalet
och hälften av medel ur kanslibudgeten.

13

Bilaga p 61 B

6 Ekonomisk plan 2019-2021
6.1 Grundutbildning, 2019-2021
Lärarhögskolan planerar för sommarkurser motsvarande cirka 24 helårsstudenter till sommaren 2019.
Institutionerna äskade medel för 40 HST, vilka Lärarhögskolans styrelse beviljade i sin helhet, se Beslut
om fristående kursutbud samt sommarkurser vid Lärarhögskolan för år 2019, FS 3.3.3-1126-18.
Antal studenter inom kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, förväntas öka under perioden. Bland
annat genom att en flexibel modell, med möjlighet att läsa på distans och att växla upp och ner i
studietakt beroende på vilka förutsättningar studenten har, utreds för närvarande. Denna flexibla
modell förväntas kunna implementeras hösten 2020. Sökstatistiken visar förnärvarande på stort
intresse från presumtiva studenter för olika KPU-varianter.
Målsättningen inför 2020 är att kunna erbjuda ytterligare programutbildningar flexibelt och/eller
arbetsintegrerat. Redan 2019 är målsättningen att inom regeringsuppdraget Fler vägar in kunna
erbjuda ett flertal fristående UVK-kurser (utbildningsvetenskaplig kärna) flexibelt som sedan kan
valideras in för studerande som väljer att gå vidare och söka en lärarutbildning eller att fortsätta sina
studier inom VAL.

2 500
2 000
1 500

2 232
1 766 1 702

1 840
1 582

1 490 1 518

1 986 1 994

2 203
2 094 2 150

1 665

1 000
500
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
HST

HPR

Figur 1: Utveckling av antalet HST och HPR, utfall 2009 – 2017, prognoser 2018-2021

Lärarhögskolan har sedan 2014 en positiv utveckling av utfallet av antalet helårsstudenter och
helårsprestationer. Prognosen för 2019 är att antal helårsstudenter ökar med cirka 100. För perioden
2020-2021 förväntas antal helårsstudenter öka ytterligare till följd av, bland annat, de ovan nämnda
planerade satsningarna. Lärarhögskolans preliminära utbildningsram för år 2020 och år 2021 är
162 783 tkr respektive 168 068 tkr. I antal helårsstudenter innebär detta att Lärarhögskolan under 2020
ska komma upp i cirka 2 150 helårsstudenter för att nyttja hela ramen och ytterligare drygt 50 under
2021.

6.2 Forskning, 2019-2021
Den åtgärdsplan som utarbetades tillsammans med universitetsledningen för att minska risken att
myndighetskapital ackumuleras ute på institutionerna kommer fortsätta att följas. Dispositionstider
för beviljade medel har setts över och ändrats till att vara högst ett år efter projekttidens slut.
Utfördelningar av beviljade medel görs under längre tid, till exempel fördelas medel för forskningstid
över två år istället för ett år och medfinansiering av doktorandtjänster fördelas under fem år istället för
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som tidigare fyra år. De sedan tidigare utarbetade rutinerna för uppföljning av forskningsmedlen
utförs enligt plan.
Hösten 2018 antogs 26 nya doktorander som Lärarhögskolan delfinansierar. År 2020 kommer
ytterligare nya doktorandtjänster att utlysas som Lärarhögskolan kommer att medfinansiera.
De längre forskningssatsningarna på specifika forskningsmiljöer pågår till och med 2021.
Nya treåriga samverkansprojekt kommer att utlysas och påbörjas år 2020.
Förbrukning av medel inom den nationella försöksverksamheten för praktiknära forskning kommer
att ha kommit igång i full skala under 2019.
De preliminära anslagen för år 2020 och år 2021 är 50 339 tkr respektive 50 984 tkr.
Forskningsbudgeten kommer att användas enligt den långsiktiga forskningsplan som sträcker sig fram
till år 2023 och i den är dessa preliminära anslag medräknade.
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Bilagor
Bilaga 1: Sammanställing - preliminär utfördelning GU-resurser 2019

Fakultet Inst kod Institution
HUM
1620 Inst för språkstudier
1630 Inst för ide- o samhällsstudier
1640 Inst för kultur- o medievetenskap
1650 Estetiska ämnen
Totalt HUM
Fakultet Inst kod Institution
SAM
2180 Pedagogik
2193 TUV
2200 Inst för psykologi
2220 Sociologi
2271 Nationalekonomi
2272 Statistik
2300 Juridiska institutionen
2340 Statsvetenskap
2360 Ekonomisk historia
2500 Geografi och ekonomisk historia
2750 Kostvetenskap
Totalt SAM
Fakultet Inst kod Institution
MED
3306 Idrottsmedicin
3704 Epidemiologi och global hälsa
Totalt MED
Fakultet Inst kod Institution
TEKN
5100 EMG
5160 Inst för Fysiologisk botanik
5400 Inst för Fysik
5410 TFE
5500 Kemiska institutionen
5700 Inst för datavetenskap
5730 Inst för MA och MA statistik
5740 NMD
Totalt TEKN
LH
6000

TOTALT

Lärarhögskolan
avser kurser med oklart kursansvar

Totala
Totala
Summa kurs- och
kursintäkter
lokalintäkter
lokalintäkter
HST
10 935 tkr
1 828 tkr
12 763 tkr
6 879 tkr
925 tkr
7 804 tkr
2 029 tkr
301 tkr
2 329 tkr
13 564 tkr
6 512 tkr
20 076 tkr
33 407 tkr
9 565 tkr
42 972 tkr
Totala
Totala
Summa kurs- och
kursintäkter
lokalintäkter
lokalintäkter
HST
14 876 tkr
2 981 tkr
17 856 tkr
20 202 tkr
3 126 tkr
23 329 tkr
1 879 tkr
252 tkr
2 132 tkr
152 tkr
30 tkr
182 tkr
300 tkr
57 tkr
356 tkr
488 tkr
63 tkr
551 tkr
805 tkr
104 tkr
908 tkr
1 713 tkr
286 tkr
1 999 tkr
231 tkr
45 tkr
276 tkr
230 tkr
43 tkr
273 tkr
2 214 tkr
980 tkr
3 194 tkr

HPR
331
166
53
247

279
141
45
203

797

667
HPR

338
536
44
5
10
11
18
50
8
7
49

285
450
38
4
8
9
15
43
7
6
39

43 091 tkr
7 966 tkr
51 057 tkr
1 077
904
Totala
Totala
Summa kurs- och
kursintäkter
lokalintäkter
lokalintäkter
HST
HPR
501 tkr
260 tkr
761 tkr
8
6
164 tkr
85 tkr
250 tkr
3
2
666 tkr
345 tkr
1 011 tkr
Totala
Totala
Summa kurs- och
kursintäkter
lokalintäkter
lokalintäkter
HST
815 tkr
369 tkr
1 185 tkr
144 tkr
65 tkr
209 tkr
148 tkr
66 tkr
214 tkr
10 tkr
4 tkr
14 tkr
229 tkr
102 tkr
331 tkr
58 tkr
27 tkr
85 tkr
2 570 tkr
1 063 tkr
3 633 tkr
13 196 tkr
4 090 tkr
17 285 tkr

10

9
HPR

17
3
3
0
5
1
54
280

14
3
3
0
4
1
46
236

17 169 tkr
822 tkr

5 786 tkr
154 tkr

22 955 tkr
976 tkr

363
27

307
23

95 155 tkr

23 817 tkr

118 972 tkr

2 275

1 910

Kommentarer:
HST: Baseras på uppgifterna ur studieplansverktyget SP (fd Valwebben) för antagna ht -18 och tidigare, uppgifter om planeringstal (förväntat antal antagna fr o m vt -19) samt beslut om fristående
kurser (äskade samt beställda). Observera att hänsyn bör tas till hur relevanta siffrorna är när det gäller de kurser som institutionerna äskat att ge som fristående (historiken visar att ca 60-70 % blir
av/fylls), en annan osäkerhet är eventuella avhopp under 2019 som kan ske av studenter som antagits före 2019. Generellt kan sägas att siffrorna ligger något högt i denna preliminära RTV jämfört med
vad som troligen kommer att visa sig vid slutavräkningen.
HPR: En genomströmning på 85 % för programkurser och 80 % för fristående kurser har tillämpats.
Estetiska ämnen: I ovanstående siffror har hänsyn tagits till kurser klassade till området musik som överstiger 10 och som då
ersätts med kurspris som motsvarar natur/teknik. Detsamma gäller kurser klassade till design som överstiger 37.
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Bilaga 2: Fördelning av forskningsmedel per fakultet och institution, 2019

Sammanställning - prel utfördelning FoFou-resurser 2019
Fakultet

Inst

Instnr

Hum

Hum Summa
Sam

Sam Summa
TekNat
TekNat Summa
Med
Med Summa

Totalsumma
Specificering av övriga poster
Ugem + Fgem till fakulteter
LH fast belopp (U-gem)
Tidskrift

1620
1630
1640
1650

Inst för språkstudier
Inst för ide- o samhällsstudier
Inst för kultur- o medievetenskap
Estetiska ämnen

2180
2193
2200
2750
2300
2050
2341
2850

Pedagogik
Inst f tillämpad utbildn vetenskap
Psykologi
Kostvetenskap
Juridiska institutionen
Polisutbildningen
Skolledarutveckling
Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

5740 Inst f naturvet o matematikens didaktik
3704 Epidemiologi och global hälsa

Enligt forskningsplan - löpande

4 930 000
4 459 088
862 000
2 956 815
13 207 903
5 223 935
11 431 540
1 549 000
660 000
363 000
288 000
422 000
1 501 902
21 439 377
11 301 978

218 000
84 399

0

46 265 258

434 799

46 700 057

Summa 2019
6 007 000
542 000
535 000
650 000

Planeringsbidrag

250 000

Totalsumma

12 000

11 386 377
316 000
316 000

Internationalisering

Svensk nationell datatjänst (SND)

12 000
132 400
84 000
122 000

4 990 000
4 519 488
862 000
2 968 815
13 340 303
5 307 935
11 553 540
1 549 000
660 000
375 000
288 000
422 000
1 501 902
21 657 377
11 386 377

84 399

1 800 000

Forskningstid

60 000
60 400

11 301 978
316 000
316 000

Intern forskarskola

Forsknings- och utvecklingsuppdrag

Summa 2019

Lön och schablon Lokaler

500 000
4 800 000
200 000
15 284 000
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Missiv: Lärarhögskolans verksamhetsplan 2019
Bakgrund
Fakulteternas, Lärarhögskolans, universitetsförvaltningens och universitetsbibliotekets
verksamhetsplaner ska revideras för 2019.
I föreliggande reviderade verksamhetsplan ingår: 1) Lärarhögskolans delmål (markerade med LH)
och 2) obligatoriska universitetsgemensamma delmål. Umeå universitets obligatoriska delmål
gäller för perioden 2018-2020.

Beredning
Ärendet bereds av Lärarhögskolans ledningsgrupp. En utförlig remissomgång till institutioner,
programråd och forskningskommitté av verksamhetsplanen genomfördes hösten 2017 inför
fastställande av 2018 års verksamhetsplan. Då denna verksamhetsplan endast innehåller mindre
förändringar i relation till 2018 års verksamhetsplan har ingen remissomgång genomförts inför
2019.

Förslag till beslut
Lärarhögskolans styrelse beslutar att:


fastställa förslaget.
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Verksamhetsplan Lärarhögskolan 2019
Nedan presenteras – under rubrikerna utbildning, forskning, samverkan och ett universitet som
gör det möjligt – först Lärarhögskolans (LH) egna delmål och sedan de obligatoriska
universitetsgemensamma delmålen.

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.
Analys:
Med anledning av den regionala och nationella lärarbristen inom i stort sett alla ämnen och
inriktningar är en huvudsaklig uppgift för Lärarhögskolan under den närmaste perioden att
utbilda så många lärare som möjligt och skapa möjligheter för fler att genomföra en
lärarutbildning.
Umeå universitet har examenstillstånd för samtliga lärarutbildningsinriktningar, dvs.
förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare. Därutöver utbildas specialpedagoger och
speciallärare samt studie- och yrkesvägledare. Ämneslärarprogrammet är mycket brett och i det
närmaste samtliga av grund- och gymnasieskolans vanligaste ämnen (utom teknik) går att läsa
inom ramen för utbildningen. Sedan 2013 har Umeå universitet nationellt ansvar för
lärarutbildning i samiska och från 2016 nationellt ansvar för lärarutbildning i meänkieli som båda
är nationellt erkända minoritetsspråk. Umeå universitet är nationell samordnare för Validering av
lärarutbildning (VAL) och sedan 2018 nationell samordnare för Fler vägar in, som ska skapa och
utforma möjligheter för fler grupper att påbörja en lärarutbildning.
I Lärarhögskolans uppdrag ingår att nyttja hela universitetets kompetens och kunskap i Umeå
universitets lärarprogram i den mån det är möjligt och ändamålsenligt. Umeå universitet är det
enda fullbreddsuniversitet i den norra regionen. Inom ett sådant universitet finns goda
förutsättningar för att ge lärarutbildning inom en stor variation av ämnen och
examensinriktningar, förutsatt att respektive ämne/område har en adekvat
forskningsbas/konstnärlig grund och att professionsanknytningen kan garanteras.
Den utbildningsvetenskapliga forskningsmiljön vid Umeå universitet är omfattande och stark
inom en rad områden, vilket ger goda förutsättningar för att ge en högkvalitativ lärarutbildning.
Gedigna satsningar på utbildningsvetenskaplig forskning har gjorts vid Umeå universitet under
den senaste tioårsperioden, bland annat den omfattande ”Forsknings- och kompetenssatsningen
2009-2016”. Som beskrivs närmare under delmål för forskning behöver dock lärosätet fortsätta att
satsa på att utvidga och förstärka de utbildningsvetenskapliga forskningsmiljöerna för att stå sig
väl inför framtiden samt satsa på forskarutbildning för att säkra kompetensförsörjningen.
Målsättningen för de närmaste åren är att behålla och utveckla denna bredd i utbildningsutbudet
under förutsättning att kvalitén kan garanteras och ekonomiskt hållbara modeller för att ge
utbildningen kan åstadkommas. Att ha en så bred lärarutbildning som möjligt är också ett sätt för
Umeå universitet att ta ett reellt regionalt ansvar. Vid åtminstone ett lärosäte i den norra regionen
ska lärarutbildning kunna ges inom en vid variation av ämnen och examensinriktningar, för att
säkra försörjningen av lärare.
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För studerande som redan läst ämnen erbjuds idag tre varianter av den kompletterande
pedagogiska utbildningen, en med halvfarts studietakt och två med förhöjd studietakt (varav en för
disputerade inom matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen). Möjligheten att ge en
kompletterande pedagogisk utbildning, på helfart har utretts under 2018 och mynnat ut i ett
förslag till en ny kompletterande pedagogiskt utbildning som kan läsas antingen på halvfart eller
helfart och som gör det möjligt för studenter att växla upp och ned i studietakt beroende på behov.
En sådan variant skulle även fungera väl för studerande bland annat med en bakgrund inom
specialidrott. Eftersom Umeå universitet är riksidrottsuniversitet ingår det i uppdraget att
lärosätet ska kunna utbilda specialidrottslärare. Målsättningen är att en ny mer flexibel variant av
den kompletterande pedagogiska utbildningen ska utvecklas till hösten 2020. Utbildningen ska ges
på distans med studieträffar i Umeå.
Ett flertal av Umeå universitets programutbildningar ges på distans: exempelvis
specialpedagogprogrammet och speciallärarprogrammen, studie- och yrkesvägledarprogrammet
samt yrkeslärarprogrammet. Även den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) kan läsas
distansanpassat, liksom ämnena slöjd, bild, musik, samiska och hem- och konsumentkunskap.
Förskollärarprogrammet ges decentraliserat (Örnsköldsvik 2018-2020, tidigare Skellefteå 20132016). Under 2018 har möjligheterna att ge ytterligare lärarutbildningar flexibelt och/eller
arbetsintegrerat utretts. En grupp bestående av representanter från Umeå universitet och Region
Västerbotten har under hösten 2018 utarbetat en strategi för flexibel och/eller arbetsintegrerad
utbildning. Målsättningen inför 2020 är att kunna erbjuda ytterligare programutbildningar
flexibelt och/eller arbetsintegrerat. Redan 2019 är målsättningen att inom Fler vägar in kunna
erbjuda ett flertal fristående utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK) flexibelt som sedan kan
valideras in för studerande som väljer att gå vidare och söka en lärarutbildning eller att fortsätta
sina studier inom VAL.
Muntlig och skriftlig kommunikation, men också utveckling av elevers språkliga förmåga, utgör en
central del av läraryrket. Undersökningar visar att särskilda satsningar på att stärka studenters
skrivförmåga under den inledande utbildningstiden får effekter för kvarhållning av studenter inom
program, dvs. färre avhopp. Utvecklad språkförmåga är också ytterst en demokratifråga och
därigenom central för hela samhället. Under 2018 har arbeten genomförts för att stärka studenters
skrivförmåga och vetenskapliga progression bland annat i grundlärarprogrammet. I
ämneslärarprogrammet har en sceeaning av skriftlig förmåga genomförts av alla nyantagna
ämneslärarstudenter i ett samarbete mellan Pedagogiska institutionen och Umeå universitets
språkverkstad i den första inledande programkursen för ämneslärare med goda resultat.
Lärarhögskolan föreslår att detta projekt fortsätter och fördjupas under 2019. Av denna anledning
föreslås en särskild satsning på ett pilotprojekt inom ämneslärarprogrammet för att stärka
studerandes skrivförmåga inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), framförallt inom UVK 1.
Förhoppningen är att de modeller som utvecklas ska få en överspridning där goda erfarenheter
delges mellan program och programkurser.
Strategier:
 utveckla en flexibel variant av den kompletterande pedagogiska utbildningen så att studerande
kan växla studietakt mellan helfart och halvfart,
 i dialog med regionen utforma flexibla och/eller arbetsintegrerade möjligheter till
lärarutbildning,
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utveckla strategier för att utbilda fler lärare i samiska språk och meänkieli. Strategierna bör
inkludera former för kursgivning och distribution. I arbetet ingår också att samarbeta med
andra lärosäten med nationellt ansvar för minoritetsspråk,
utveckla UVK-kurser som ges flexibelt på distans inom ramen Fler vägar in,
särskild satsning på att förstärka studerandes skrivförmåga i ämneslärarprogrammet
(framförallt i UVK 1) genom pilotprojekt,
utarbeta en samlad strategi för marknadsföring och informationsinsatser inklusive eventuell
uppsökande verksamhet.

För övriga utvecklingsprojekt inom ramen för Umeå universitets lärarprogram, specialpedagogoch speciallärarprogram samt studie- och yrkesvägledarprogram se Uppföljnings- och åtgärdsplan
för 2020 (som fastställs av Lärarhögskolans styrelse i december 2018).
Uppföljningskriterier
 UVK-kurser ges fristående under 2019,
 flexibel variant av KPU startar hösten 2020,
 flexibel och/eller arbetsintegrerad lärarutbildning startar hösten 2020,
 strategier har upprättats för lärarutbildning i samiska och meänkielä,
 uppföljning av marknadsförings- och informationssatsernas effekt,
 att pilotprojekt om att stärka studerandes skrivförmåga genomförts.

Delmål LH: Lärarhögskolan har utvecklat modeller för fortbildning på
avancerad nivå som svarar mot det behov som finns i regionen och
nationellt
Analys:
I Lärarhögskolans fristående kursutbud ingår fortbildningskurser för lärare med tydlig relevans för
skola och studie- och yrkesvägledning, programidentiska kurser och kurser som kompletterar en
befintlig lärarexamen mot ytterligare ett verksamhetsområde samt handledarutbildningar för
skolans lärare. Utbudet är i huvudsak distansbaserat, så att så många lärare som möjligt kan ta del
av utbudet även om de befinner sig i yrkesverksamhet på en annan ort. Utöver detta bedriver
Umeå universitet en avsevärd fortbildningsverksamhet inom ramen för VAL (Vidareutbildning av
lärare), där lärosätet även är nationell samordnare. Umeå universitet medverkar även i ULV
(Utländska lärares vidareutbildning) samt ger utbildning inom Snabbspåret (med en första start
våren 2017, 40 studenter). Umeå universitet är också aktivt inom Lärarlyftet, med utveckling av
kurser och kursgivning för redan verksamma lärare.
Inte minst fortbildning på avancerad nivå bör stärkas och utvecklas för att i framtiden kunna
fungera som nationella professionsprogram i linje med Skolkommissionens slutbetänkande
”Samling för skolan” (U2017/1967/S). Ett exempel på en sådan fortbildning som utvecklats i dialog
med skolhuvudmannen är en magisterutbildning för erfarna lärare inom huvudområdet
pedagogisk yrkesverksamhet med fokus på den praktiknära skolforskningens roll i skolan.
Utbildningen, som består av 8 nationellt sökbara kurser på distans, startade hösten 2016 med 37
antagna och studierna bedrivs med utgångspunkt i lärarnas egna frågor. Kurser och utbildning på
avancerad nivå tryggar också möjligheten för vissa grupper av lärare att bli behöriga till
forskarutbildning.
Strategier:
 skapa en organisatorisk struktur för avancerad nivå,
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samordna kursgivningen på avancerad nivå,
sammanhållen marknadsföring för avancerad nivå.

Uppföljningskriterier:
 att en strategi för samordning, strukturering och marknadsföring av kursutbudet på avancerad
nivå, har utarbetats.

Delmål LH: Hög kvalitet i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)
inbegripet pågående försöksverksamhet med övningsskolor 2018-2020
Analys:
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en central del i utbildningen till lärare och
förskollärare. Under VFU-perioderna tränar studenterna att planera, genomföra och utvärdera
undervisning. Att pröva och följa upp elevernas kunskapsutveckling samt att sätta betyg är också
centralt innehåll där studenterna ökar graden av självständighet under VFU-perioderna. Andra
viktiga delar i VFU:n är att auskultera hos erfarna lärare, att lära sig att samarbeta med kollegor,
att sätta sig in i skolans organisation och arbetssätt samt att lära känna undervisningslokaler och
dess material.
Uppföljningar har visat att en översyn krävs för att säkra hög kvalitet av VFU. I denna analys ska
progression, stöddokument, bedömningsunderlag, betygskriterier, dess längd och placering i
utbildningen bland annat ingå. Dessutom bör system för praktikplacering samt samarbetet med
olika aktörer intern och externt ses över. Översynen görs i dialog med respektive programråd,
studenter och representanter för skolhuvudmännen.
Försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor handläggs i särskild ordning där en
projektorganisation skapas med tillhörande projektplan och tidplan.
Strategier:
- översyn av VFU-perioders längd och placering i tid under respektive utbildning,
- översyn av VFU-periodernas innehåll beträffande ämnen, åldersgrupper, stadier och
skolformer,
- översyn och analys av betygsättning av VFU
- översyn av gällande stöddokument, VFU-besök, trepartssamtal, bedömningsunderlag,
kontaktvägar och ansvarsfördelning mellan kursansvarig, besökande universitetslärare
och handledare,
- översyn av befintlig handledarutbildning del 1 7,5 hp,
- översyn och revidering av VFU-avtal i dialog med regionen,
- fortsatt utveckling av försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor.
Uppföljningskriterier:
- en genomgång har gjorts av VFU-perioders längd och placering i tid under respektive
utbildning tillika VFU-periodernas innehåll beträffande ämnen, åldersgrupper, stadier och
skolformer,
- riktlinjer har skapats för betygssättning av VFU (U, G, VG),
- riktlinjer har reviderats gällande stöddokument, VFU-besök, trepartssamtal,
bedömningsunderlag, kontaktvägar och ansvarsfördelning mellan kursansvarig,
besökande universitetslärare och handledare,
- VFU-avtalet har reviderats inför 2020,
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-

handledarutbildning del 2 har utvecklats som en kompetensutveckling/fortbildning för
redan handledarutbildade lärare, del 1.

Delmål LH: Stärka examensarbetenas professionsanknytning
Analys:
För att stödja forskning knuten till verksamhetsutveckling avser Lärarhögskolan under 2019 att
avsätta extra resurser för praktiknära forskningsprojekt som knyter examenarbeten till sig inom
ramen för försöksverksamheten med praktiknära forskning.
Strategier:


pilotprojekt med riktade medel till ansvariga för forskning kopplat till verksamhetsutveckling,
som är intresserade av att knyta examensarbeten till sig inom ramen för Försöksverksamhet
med praktiknära forskning (ULF).

Uppföljningskriterier:


att ett eller flera sådana pilotprojekt har genomförts.

Universitetsgemensamt delmål 2.1: Fortsatt implementering av
universitetets kvalitetssystem för utbildning säkerställer ökad
genomströmning och bidrar till breddat deltagande (2018-2020)
Analys:
Umeå universitet har inrättat ett kvalitetssystem för undervisning på grund- och avancerad nivå.
Systemet innefattar från 2019 även uppföljning av forskarutbildning.
Strategier:



utarbetande av systematisk struktur för uppföljning av avhopp, studieuppehåll och
studieavbrott,
uppdaterade matriser med FSR i förhållande till examensmål finns för samtliga program,

Uppföljning:


se ovan.

Universitetsgemensamt delmål 2.2: Studenter på samtliga nivåer får
internationella perspektiv i sin utbildning (2018-2020)
Analys:
Den ökade globaliseringen och det alltmer mångkulturella samhället ställer krav på en medveten
internationalisering av alla utbildningar. Detta gäller inte minst lärarutbildningarna som ska
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förbereda sina studenter för ett yrkesliv där kulturmöten är vardag och interkulturell kompetens
ett måste.
Att internationaliseringen inom lärarutbildningen behöver öka har konstaterats i flera rapporter.
Där vissa utbildningar, som t ex handels- eller socionomutbildningar, uppnår närmare 50 procent
utresande studenter, ligger lärarutbildningen i Sverige på omkring 3 procent utresande studenter.
Orsakerna till den låga graden av mobilitet är många, där några av de främsta är utbildningens
tvärvetenskapliga karaktär, då ”motsvarande” innehåll i en strikt mening inte alltid går att finna i
andra länders lärarutbildningar. En annan anledning är bristen på valbara kurser, som präglar
många program.
Möjligheter att genomföra verksamhetsförlagd utbildning i ett annat land än Sverige finns redan i
dag. Det går även att genomföra delar av ämnes-/inriktningsstudier i ett annat land i Sverige, dock
inte alltid på termins- och/eller årsbasis. För att öka det internationella utbytet genomför
Lärarhögskolan ett arbete med identifiering av mobilitetsfönster för alla program så att alla
studenter som vill ska kunna genomföra minst en termins studier vid ett lärosäte i ett annat land
än Sverige. Vidare har förutsättningar för att genomföra studier vid lärosäten i andra länder än
Sverige stärkas genom bidrag till utresande studenter.
Även andelen inresande studenter behöver öka. Inom Lärarhögskolans fristående kursutbud
prioriteras kurser för inresande studenter. Fler sådana kurser behöver utvecklas.
Något som bör påpekas är dock att internationalisering handlar om mer än bara inresande och
utresande studerande. Internationalisering kan också ske på hemmaplan genom
perspektiv/innehåll i utbildningar, kurslitteratur, gemensamma kurser med lärarutbildningar i
andra länder, medverkan av gästlärare, möte med internationella studenter, samarbetet via nätet
med studentgrupper i andra länder, osv. Även dessa aspekter bör utvecklas i respektive utbildning.
Under 2019 ligger dock det huvudsakliga fokuset på att färdigställa arbetet med mobilitetsfönster.
Lärarhögskolan har under en längre period koncentrerat sin internationella verksamhet till 5
partnersuniversitet (Strandmillis University College, University of Wisconsin-Whitewater, La
Trobe University, University of Sydney och Universitetet i Tromsö) för att förstärka och fokusera
det internationella utbytet. Systemet med partneruniversitet behöver dock ses över med avseende
på mängd och antal. Ska partneruniversiteten vara fler, färre, andra i framtiden för att bättre svara
mot studerandes behov av stimulerande internationella lärmiljöer? Detta bör utredas liksom
möjligheten att i högre utsträcknings samarbeta med universitet i norden, särskilt Åbo Akademi.
Strategier:
 skapa mobilitetsfönster för samtliga program,
 erbjuda internationellt utbytbara kurser,
 samverkan med internationella partneruniversitet för att öka utbytet av både studenter och
universitetslärare,
 översyn av nuvarande partneruniversitet med målet att kunna erbjuda så stimulerande och
attraktiva internationella lärmiljöer som möjligt för Umeå universitets lärarprogram.
Uppföljningskriterier:
 att mobilitetsfönster har skapats för samtliga program 2019,
 antalet internationellt utbytbara kurser har utökats,
 att en plan för strategiska partneruniversitet utarbetats.
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Forskning som spränger gränser
Delmål LH: Vid Umeå universitet bedrivs omfattande
utbildningsvetenskaplig forskning av hög kvalitet.
Analys:
Trots omfattande och mycket positiva satsningar på utbildningsvetenskaplig forskning vid Umeå
universitet så har forskningen och forskarutbildningen inom området lokalt och nationellt ännu
relativt små permanenta resurser sett i relation till grundutbildningens omfattning och sett i
relation till att utbildning på olika nivåer är en av samhällets absolut största verksamheter.
Fakulteternas finansiering av utbildningsvetenskap och Lärarhögskolans löpande
forskningsbudget är långt ifrån tillräcklig för att finansiera all utbildningsvetenskaplig forskning
vid Umeå universitet, där den stora tillfälliga forsknings- och kompetenssatsningen från
universitetsstyrelsen avslutas 2016. Sammantaget måste därför arbetet med att öka interna och
externa forskningsanslag fortgå. Samtidigt räcker det på grund av rekryteringssvårigheter ibland
inte med att tillföra mer medel, tydliga rekryteringsstrategier behöver även utvecklas.
Inom utbildningsvetenskap finns nationellt en del starka forskningsområden, flera områden
befinner sig fortfarande i ett uppbyggnadsskede och det finns även viktiga områden där forskning
väsentligen saknas. Detta är problematiskt dels eftersom utbildningsvetenskaplig forskning behövs
som stöd för att utveckla undervisningspraktiken vid skola/högskola och dels eftersom
grundutbildningen vid Umeå universitet ska vara vetenskapligt baserad. Även de
utbildningsvetenskapliga forskningsområden som är relativt starka vid Umeå universitet (och
nationellt) är i realiteten förhållandevis små jämfört med många forskningsområden utanför
utbildningsvetenskap. Det medför att anslagen till områdena är relativt få och därför kan tillgång
till ekonomiska resurser variera mycket även på kort sikt, vilket i kombination med ovan nämnda
rekryteringssvårigheter försvårar långsiktig planering. Vetenskapsrådet avsätter endast 4% av sina
anslag till utbildningsvetenskap och de övriga externa finansiärerna totalt sett betydligt mindre,
trots att utbildningssektorn både har stora utvecklingsbehov och till sin omfattning är i paritet
med områden som vård, teknik och naturvetenskap där forskningssatsningarna är mångdubbelt
större. Problemet förstärks av att de utbildningsvetenskapliga anslagen från Vetenskapsrådet, som
är den huvudsakliga externa finansiären av utbildningsvetenskaplig forskning, i och för sig är stora
men de är mycket få till antalet. Flexibilitet och långsiktighet i planering för personella och
ekonomiska resurser är därför särskilt viktigt inom utbildningsvetenskap.
Den reviderade organisation för Lärarhögskolan som infördes 2012 medför att Lärarhögskolan
bättre kan arbeta universitetsövergripande i samarbete med fakulteterna kring utveckling av
forskningsmiljöer inom utbildningsvetenskap och kompetensförsörjning i relation till
Lärarhögskolans program. Då Lärarhögskolan inte har egna anställda inom kärnverksamheten är
de begränsade till att erbjuda fakulteter och institutioner ekonomiskt stöd genom riktade
satsningar. För att nå långsiktighet, flexibilitet och utökade forskningsresurser är det viktigt att
Lärarhögskolans forskningssatsningar diskuteras samt samplaneras och synkroniseras med
fakulteternas/institutionernas strategier och finansiella resurser. Att fakultetsledningarna ingår i
Lärarhögskolans styrelse är en styrka i detta avseende.
Strategier:
I syfte att bredda basen för utbildningsvetenskaplig forskning riktas stöden brett mot forskare
såväl inom som utom områdena pedagogik, pedagogiskt arbete och ämnesdidaktik samt mot
forskning om utbildning, undervisning och lärande relaterat till samhällets och individens behov:
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omfattande satsningar på forskarutbildning (se även delmål nedan),
sökbara kvalitets- och prestationsbaserade anslag för forskningstid,
identifiering av angelägna forskningsområden och utvecklingsområden med central betydelse
för framtiden samt erbjudande av anslag till dessa,
riktade satsningar som beaktar de specifika behov och möjligheter som identifieras dels av
Lärarhögskolans utvärderingar och dels av institutioner och fakulteter,
sökbara internationaliseringsmedel,
initieringsanslag för att stimulera nydanande forskning och risktagande (se även delmål
nedan).

Uppföljningskriterier:
 utvärderingar av forskningsområden, bl.a. via publikationer (med för utbildningsvetenskap
lämplig bibliometri) och externa anslag,
 att via LH:s uppföljningssystem bedöma om finansiering använts på avsett sätt och nått
avsedda resultat,
 kompetensförsörjning inom grundutbildningen och forskarutbildningen,
av utbildningsvetenskaplig forskning som bedrivs av forskare från andra områden än de
utbildningsvetenskapliga,

Delmål LH: Möjligheter till risktagande och nydanande forskning
Analys:
Ett problem med prestationsbaserade forskningsfinansieringssystem är att de kan vara
konserverande i meningen att de premierar höga publikationsnivåer som i sin tur åtminstone
kortsiktigt taktiskt kan främjas av att forskare fortsätter i samma spår som tidigare. Eftersom
Lärarhögskolans individuella anslag till forskningstid baseras delvis på publikationsprestation
behöver denna problematik beaktas. Finansieringen ska därför så långt som möjligt genomsyras av
långsiktighet, dels vad gäller identifiering av lämpliga finansieringsformer i samråd med
fakulteter/institutioner och dels i meningen att finansieringen är av tillräcklig omfattning för att
tillåta såväl de tillfälliga motgångar som risktagande kan innebära som det omfattande arbete som
ofta behövs för att bygga upp nydanande forskning. En del i Lärarhögskolans stöd till nydanande
forskning är även den breda ansatsen och internationaliseringsstödet som nämns i delmålet ovan,
vilket kan främja ny tvärvetenskaplig och/eller internationell samverkan.
Hänsyn behöver även tas till forskningens genomslag i utbildningspraktiken, då både behov och
potential finns för nydanande vidareutveckling av den utbildningsvetenskapliga forskningens roll
som bas för verksamhetsutveckling inom skola och högskola samt att forskningsresultat bättre kan
vidareutvecklas till kunskap som är direkt användbar för lärare och andra utbildningsaktörer (se
nästa delmål nedan).
Strategier:
 långsiktig planering i samverkan med institutioner och fakulteter med avseende på rekrytering
och forskningsinriktning,
 långsiktigt ekonomiskt stöd till angelägna forskningsmiljöer,
 en bred syn på utbildningsvetenskap som inbjuder till ny tvärvetenskaplig samverkan,
 internationaliseringsstöd som främjar influenser utifrån,
• initieringsanslag för att stimulera nydanande forskning och risktagande.
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Uppföljningskriterier:
Det är svårt att på ett någorlunda enkelt sätt mäta om forskning är nydanande. Därför föreslås
följande indirekta uppföljningskriterier:




Undersöka hur fakulteter, institutioner och enskilda forskare ser på möjligheterna till
risktagande och nydanande forskning samt hur funktionellt Lärarhögskolans forskningsstöd är
i relation till detta,
att ovanstående utredningar är genomförda.

Delmål LH: Lärarhögskolan har i samverkan med olika aktörer på
utbildningsarenan stärkt forskning kopplad till verksamhetsutveckling
Analys:
Detta delmål bygger vidare på de två delmålen ovan, och specificerar en särskild profil som en del
av Lärarhögskolans forskningssatsningar. Organiserad utbildning är en av samhällets största
verksamheter. Karaktären hos utbildningsvetenskap som forskningsområde i Sverige och
internationellt har det senaste decenniet påverkats av att allt större vikt har lagts vid att
lärarutbildning, som traditionellt till stora delar varit en professionsbaserad yrkesutbildning, ska
bedrivas på vetenskaplig grund. Enligt skollagen ska också all utbildning som bedrivs inom skolan
”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (Kap 1 § 5). Detta kan relateras till
verksamhetens tilltagande komplexitet och de många utmaningar och problem som skolväsendet
konfronteras med och som ställer stora krav på professionella lärare, skolledare och andra
yrkesverksamma i skolan. Ett exempel på en sådan komplex utmaning är de skärpta krav på
likvärdighet som ställs i skollagen. Det finns därför behov av att vidareutveckla den
utbildningsvetenskapliga forskningens roll som bas för verksamhetsutveckling inom skola och
högskola. Dessutom kan forskningsresultat bättre och mer systematiskt vidareutvecklas till
kunskap som är mer direkt användbar för lärare och andra utbildningsaktörer. Samtidigt har
senaste decenniets utbildningsvetenskapliga forskningsöversikter visat på goda
utvecklingsmöjligheter. Sammantaget leder detta till ökade behov och möjligheter att i högre
utsträckning låta forskningens inriktningar vägledas av skolans behov, utveckla
tillämpningsinriktad utbildningsvetenskaplig forskning, samt basera verksamhetsutveckling på
forskning.
Lärarhögskolan och de skolhuvudmän som Lärarhögskolan varit i dialog med är positiva till de
effekter i form av kvalitetshöjande inslag och nya insikter som uppnås när en anställd delar sin
arbetstid mellan skola och universitet. Det har dock visat sig vara svårt att under lång tid behålla
personal i sådana kombinationsanställningar, då arbete i två verksamheter vanligtvis är mer
ansträngande än att arbeta i en verksamhet. För att åstadkomma en rimlig arbetssituation och på
samma gång ge goda förutsättningar för att knyta ihop samverkansarbetet mellan skola och
universitet krävs extra resurser. Det system med karriärtjänster (förstelärare eller lektor) för
verksamma lärare som sjösatts erbjuder ytterligare möjligheter att samverka genom delade
uppdrag. Innehavaren av anställningen lektor ska exempelvis vara forskningsmeriterad (minst
licentiatexamen). Samarbete mellan skola och universitet kan ge goda förutsättningar för att höja
kvalitén på utvecklings- och forskningsarbete i båda verksamheter men kan utöver detta även
stärka den utbildning som bedrivs i respektive verksamhet.
Umeå universitet har 2017 tillsammans med tre andra lärosäten, Uppsala universitet, Göteborgs
universitet och Karlstads universitet, fått ett uppdrag från regeringen på praktiknära forskning
inom ramen för en försöksverksamhet. Inom ramen för projektet ska aktiviteter och strukturer
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utformas som möjliggör samverkan. Uppdraget innebär att planera och genomföra
försöksverksamhet med mål att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan
universitet och högskolor och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning.
Satsningen ska bidra till att stärka den vetenskapliga grunden i lärar- och
förskollärarutbildningarna samt i skolväsendet. Sammanlagt omfattar satsningen 125 miljoner för
perioden 2017-2021. De fyra huvudansvariga lärosätena ska inom ramen för satsningen samarbeta
med andra lärosäten och med skolhuvudmän.

Strategier:
 regelbunden och systematisk dialog med skolhuvudmän och andra skolaktörer kring
samverkan,
 utlysning av anslag till kombinerade forsknings- och utvecklingsprojekt där Lärarhögskolan
finansierar forskning genom projektanslag och skolhuvudman finansierar utvecklingsarbete,
 utlysning av individuella forsknings- och utvecklingsuppdrag som samfinansieras med
skolhuvudman, där innehavaren blir en länk mellan universitet och skola genom att ha
uppdrag inom bägge verksamheterna,
 arbete med nationell försöksverksamhet med praktiknära forskning enligt särskild plan.
Uppföljningskriterier:
 omfattning av projekt och uppdrag,
 utfall i termer av samverkan och resultat inom forskning och verksamhetsutveckling.

Universitetsgemensamt delmål 3.3: Universitetet har en attraktiv
utbildning på forskarnivå (2018-2020)
Analys:
Nationellt (och delvis också internationellt) finns ett underskott på tillgänglig kompetens inom
utbildningsvetenskap, vilket delvis har att göra med att flera utbildningsvetenskapliga områden är
relativt unga och under utveckling. Inom flera områden, t.ex. specialpedagogik, små barns lärande,
yrkesdidaktik och inom flera ämnesdidaktiska grenar finns ofta få eller inga behöriga sökande till
lärartjänster (inklusive professurer). Umeå universitet och Lärarhögskolan bör fortsätta
ansträngningarna att rekrytera nationellt och internationellt, men det har under det senaste
decenniet visat sig långt ifrån tillräckligt för att täcka kompetensbehovet varför den sedan ca 15 år
omfattande satsningen på forskarutbildning (lokalt och i extern samverkan) måste fortsätta.
Lärarhögskolan bedriver sedan 2010 en utbildningsvetenskaplig forskarskola. Forskarskolans
verksamhet är öppen för alla forskarstuderande vid Umeå universitet som (oavsett den allmänna
studieplanens ämnesområde) har en individuell studieplan med utbildningsvetenskaplig
inriktning, och även för doktorander som inte direkt finansieras via Lärarhögskolan. Via
forskarskolan får således samtliga studerande inom utbildningsvetenskap tillgång till ett
internationellt och nationellt nätverk.
Strategier:
 omfattande delfinansiering av doktorander som riktas till institutioner vid Umeå universitet
och till skolhuvudmän i regionen,
 finansiering och organisering av en gemensam forskarutbildningsmiljö där kärnan är
gemensamma utbildningsvetenskapliga kurser samt nationella och internationella internat,
utlysning av sökbara internationaliseringsmedel för doktorander,
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särskilda satsningar på forskarutbildning inom områden av stor vikt för grundutbildning och
där brist på vetenskaplig kompetens föreligger,
samarbete nationellt med andra lärosäten kring forskarskolor.

Uppföljningskriterier:
 genomströmning i forskarskolan,
 utvärdering av forskarskolans verksamhet inklusive finansiering, kurser, nätverk och
internationalisering (se Lärarhögskolan kvalitetssystem),
 utvärdering av intresset från institutioner och skolhuvudmän att ansöka om delfinansiering av
doktorander från Lärarhögskolan,
 institutionernas bedömning av forskarskolans funktion med avseende på långsiktig
kompetensförsörjning inom grundutbildningen,
 antal sökande per anställning 2018-2020,
 antal doktorander med grundexamen från ett annat lärosäte 2018-2020,
 resultat från avgångsenkät 2018-2020.

Samverkan
Delmål LH: Lärarhögskolan samverkar nationellt och internationellt för att
främja och kvalitetssäkra lärarutbildningarna samt för att driva
gemensamma frågor.
Analys:
Samverkan mellan olika aktörer spelar stor roll när det gäller att driva utvecklingen inom områden
framåt, både när det gäller att utveckla ny kunskap genom forskning men också när det gäller
kvalitetssäkring och kvalitetshöjning inom utbildning. En betydande del av Lärarhögskolans
samverkansparter finns i den närliggande regionen, så som skolhuvudmän och Region
Västerbotten, men även andra lärosäten, både nationellt och internationellt, samt andra statliga
myndigheter är viktiga samarbetsparter. För att kunna samarbeta effektivt och funktionellt krävs
arenor där dessa parter kan mötas samt en hållbar, ändamålsenlig och effektiv organisation för
samverkan. Viktigt är också att delta i de nationella och ibland internationella nätverk som finns
för olika lärarprogram inklusive specialpedagog- och speciallärarprogram och studie- och
yrkesvägledarprogrammet.
Under 2018 har ett strategiskt samverkansråd bildats med Region Västerbotten för samverkan om
partsgemensamma frågor (fortbildning, forsknings- och utvecklingsprojekt, VFU generellt osv).
Samarbetsmodellen ska under 2019 följas upp och utvärderas för eventuella justeringar inför
kommande års samverkan.
Sedan tidigare finns en strategisk styrgrupp inom ramen för försöksverksamheten med
övningsskolor. I styrgruppen ingår representanter för respektive part i försöksverksamheten med
övningsskolor. Gruppen har i uppdrag att gemensamt bereda måldokument, avtal och ekonomiska
överenskommelser.
Strategier:
 tillsammans med Region Västerbotten följa upp och utvärdera samarbetsmodellen med ett
regionalt samverkansråd för partsgemensamma angelägenheter,
 deltagande i nationella och internationella nätverk.
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Uppföljningskriterier:
 att en översyn av nuvarande samarbetsmodell med Regionen Västerbotten har genomförts
 deltagande i nationella och internationella nätverk.

Det goda och effektiva universitetet
Delmål LH: Medarbetare vid kansliet känner delaktighet i
beredningsarbetet och andra processer som drivs från kansliet.
Analys:
Kansliets kompetens bör tas till vara och användas i ett tidigt skede i de frågor som bereds. Detta
är avgörande för att kansliets personal ska kunna genomföra ett professionellt arbete och ge stöd
av hög kvalitet. I längden blir detta också mer tidseffektivt eftersom det kan förhindra misstag i
beredning och beslut. Delaktighet bidrar till framgång och konkurrenskraft och kan också bidra till
god hälsa och högre trivsel.
Strategier:
 beslutsvägarna är klara,
 på kansliet ska informationskanalerna vara väl utvecklade och kända för medarbetarna,
 handläggningsordningar finns och är lätta att följa,
 Lärarhögskolans gemensamma verksamhetsplan är integrerad med kansliets aktivitetsplan,
 kansliets medarbetare ingår i relevanta beredningsgrupper
 en långsiktig strategisk kompetensförsörjningsplan finns för LH:s kansli.
Uppföljningskriterier:
 se ovan.

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.
Analys:
En tydlig ansvars- och arbetsfördelning minskar riskerna för missförstånd och dubbelarbete,
samtidigt som det hjälper medarbetare att prioritera i sina arbetsuppgifter. Detta möjliggör ökad
kvalitet i kansliets stödverksamhet och ger även en bättre grund för planering av
kompetensutveckling.
Strategier:
 ansvars- och arbetsfördelningen är tydlig och känd såväl inom som utom kansliet (bland annat
via arbetsbeskrivningar),
 formerna för överlämnande av arbetsuppgifter är tydliga,
 kommunikation både internt och externt bör intensifieras och tydliggöras,
 den genomförda auditen av Lärarhögskolan har resulterat i en handlingsplan som gör kansliet
till en än mer effektiv resurs för verksamheten.

Uppföljningskriterier:
 se ovan.
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Delmål LH: Lärarhögskolans kansli har pålitliga och tillfredställande ITbaserade stödsystem som fungerar väl.
Analys:
Kansliets arbete står och faller med de IT-baserade stödsystemen. I dagsläget finns påtagliga
brister i dessa system vilket påverkar möjligheten att göra ett effektivt och professionellt arbete.
Detta faktum påverkar även arbetsmiljön i en negativ riktning. Översyn av vissa system har redan
påbörjats och det är viktigt att kansliet fortsätter att vara aktivt i denna process.
Strategier:
 alla vid kansliet är väl uppdaterade med för sig relevanta system,
 aktörer med expertkunskaper anlitas så att målet kan uppnås.
Uppföljningskriterier:
 se ovan.

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).
Analys:
Ett jämställdhetsperspektiv ska vara integrerat i olika led av beslutsfattande, planering och

utförande av Lärarhögskolans verksamheter.
Strategier:


Samtliga utbildningar innehåller examensmål där studenterna ska visa förmåga att beakta,
kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska
verksamheten.

Uppföljning:
Se ovan.

Universitetsgemensamt delmål 4.2: Universitetet är en arbetsplats där
medarbetarnas och studenternas hälsa är i fokus (2018-2020).
Analys:
Aktiva åtgärder ska vidtas för att Lärarhögskolans fysiska- och psykosociala arbetsmiljö ska vara
bra. Det goda resultatet från medarbetarundersökningen avseende Lärarhögskolan ska bibehållas.
Strategier:
 Regelbunden individuell avstämning mellan kanslichef och medarbetare avseende
arbetsmiljön.
 Uppföljning av hur medarbetarna nyttjar friskvårdstimme och friskvårdbidrag.
Uppföljning:
Se ovan.

14
Lärarhögskolan

901 87 Umeå

www.umu.se

Ärende p 63
Handlingsplan med anledning av kollegial
granskning av Lärarhögskolan

Missiv
Maria Löfgren
maria.lofgren@umu.se
090-786 65 89

Bilaga p 63 A
2018-10-14
Sid 1 (1)

Dnr

Missiv: Handlingsplan med anledning av kollegial granskning
av Lärarhögskolan
Bakgrund
Enligt Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå
ska en audit genomföras årligen enligt ett rullande schema så att varje fakultet,
Lärarhögskolan och en förvaltningsenhet granskas vart sjätte år via en kollegial audit. Auditen
innebär enligt kvalitetssystemet (dnr FS 1.1-220-17)”en kollegial granskning av hur en fakultet,
Lärarhögskolan eller utvalda förvaltningsenheter organiserar, stödjer och kvalitetssäkrar
utbildningen. Syftet är att både de utvärderade och utvärderarna ska tillägna sig nya kunskaper
och perspektiv som kan bidra till verksamhetens utveckling.” Auditen genomförs av en auditgrupp
som utses av Utbildningsstrategiska rådet
Universitetets kvalitetssystem rekommenderar att två teman ingår i auditen: organisation av och
stöd för utbildning samt kvalitetsarbete för utbildning. Inom ramen för dessa teman framförde
Lärarhögskolans ledning önskemål om att granskningsgruppen särskilt skulle fokusera på
relationen mellan Lärarhögskolans ledning, kansli och programråd. Frågor som ledningen önskade
få belysta var exempelvis vilket stöd som programråden behöver från kansliet, vilka dialoger som
behövs mellan programråd och ledning, kopplingen mellan programråd och institution samt
återkoppling och kommunikation mellan olika nivåer. Lärarhögskolans ledning framförde även
önskemål om att auditen särskilt skulle omfatta programrådet för ämneslärarprogrammet och
programrådet för speciallärar- och specialpedagogprogrammen.
Rapport från granskningen återfinns i bilaga 63 C. Lärarhögskolan har utarbetat ett förslag till
åtgärdsplan utifrån de rekommendationer som ges i rapporten.

Beredning
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli.

Fortsatt beredning och tidsplan
Oktober-november 2018 Samråd om planerade åtgärder med kvalitetsansvarig vid
planeringsenheten och vicerektor.
November 2018 Beredning i Lärarutbildningsråd.
December 2018 Fastställande av handlingsplan i Lärarhögskolans styrelse.
Bilagor:
Bilaga 63 B: Handlingsplan med anledning av kollegial granskning
Bilaga 63 C: Auditrapport
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Handlingsplan med anledning av auditgranskning av Lärarhögskolan
Auditrapportens rekommendationer
Kommentar och åtgärd Lärarhögskolan
TEMA 1: Tankar om Lärarhögskolans organisation av och stöd för utbildning
a) Tydlighet och transparens i ansvar, beslutsfattande och kommunikation.
Utveckla formerna för kommunikation vertikalt inom
Lärarhögskolan och horisontellt mellan institutioner som är
delaktiga i lärarutbildningen.
Implementera årliga institutionsdialoger (samt se över i vilken
mån programrådsordförande kan vara delaktiga i dessa).

Skapa former för mötesplatser/fora som främja kommunikation,
engagemang och delaktighet för lärarutbildningen bland
lärarutbildare.

Förtydliga ansvarsfördelningen i Lärarhögskolans instruktion
avseende a) samverkan, b) kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling av utbildning.

Se förslag nedan.

Genomfört från och med januari 2018. Dialoger hålls årligen
enligt Lärarhögskolans nyligen uppdaterade
handläggningsordning för arbete med Umeå universitets
kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå.
Bedömningen är att programrådsordförande inte har utrymme
för att närvara vid dessa dialoger, då de inte har utrymme för
detta inom ramen för deras förordnande. Ett förslag är att
programrådsordförande deltar endast om det finns särskilda
skäl.
En temadag per termin införs för lärarutbildare. Hösten 2018
hålls en dag om den utbildningsvetenskapliga kärnan.
Utöver detta finns VFU-nätverksmötet som engagerar såväl
lärarutbildare som samordnare i kommunerna. Nätverket har
möten en gång per termin.
Förändringar i Lärarhögskolans instruktion införs enligt
förslag.
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”Auditgruppen föreslår att det anges tydligt att det är styrelsen
som har det strategiska ansvaret för Lärarhögskolan och dess
utveckling. Auditgruppen menar att det bör vara tydligt att det
är styrelsen ansvar att följa upp att kvalitet säkerställs i
utbildningens genomförande samt i dess vetenskapliga och
professionsanknutna innehåll och progression. Auditgruppen
föreslår att det anges tydligt att det är föreståndaren/rektorn
som har det operativa ansvaret för att leda Lärarhögskolan.
Auditgruppen menar att det bör framgå tydligt att det i den
operativa ledningen ingår ett samlat ansvar för utbildningens
kvalitet och genomförande samt av utbildningens
vetenskapliga och professionsanknutna innehåll och
progression. I den operativa ledningens uppgift bör det ligga att
initiera och driva utveckling, följa upp, utvärdera och
återkoppla.”
Översyn av styrdokument:
a) integrera ”Kvalitetssystem för Lärarhögskolan” samt
a) åtgärdas inte, då detta samma dokument bara olika
”Kvalitetsarbete inom Lärarhögskolan”
versioner. Det dokument som gäller nu är det med
b) förtydliga var huvudansvaret för programmen ligger i
rubriken ”Kvalitetsarbete inom Lärarhögskolan,
kommunikationen,
b) se övriga förslag,
c) gör styrdokument mer lättillgängliga i webstrukturen,
c) genomförs hösten 2018,
d) förtydliga och konkretisera vad som avses med
d) genomförs nästa gång handläggningsordningen
formuleringen (i Kvalitetsarbete inom Lärarhögskolan)
revideras.
programråden är ”basen i Lärarhögskolans
kvalitetsarbete”.
TEMA 1: Tankar om Lärarhögskolans organisation av och stöd för utbildning
b) Programrådens roll, ansvar och uppdrag
Förtydliga programrådsordförandens roll, mandat samt deras
tids- och resursfördelning.
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-

används samma ord för den person som leder
programrådet, idag ”programrådsordförande”,
överväg om ”programsamordnare” är en lämpligare
benämning (så länge man inte har större formellt
ansvar och större formella befogenheter än man har
idag).

Nyttja programanalyser som styrinstrument och vara tydlig
med programråden hur programanalyserna processas och
leder till åtgärd och utveckling inom ramen för kvalitetsarbetet.
Se över reglerna för fakultetsrepresentation i programråden så
att råden får en utformning och sammansättning som bäst
stödjer programrådens arbete och utveckling. Samtliga
ledamöter i programråden ska ha god kunskap om respektive
program samt att detta beaktas när programråden utses.
Programrådens ordförande kan vara föredragande för
Lärarhögskolans styrelse i relevanta fall.
Tydliggör kopplingen till och samverkan mellan ledning och
kansli och å ena sidan och programråd å den andra sidan, ex.
genom att varje programråd tilldelas en utpekad kansliresurs.

Tydliggör betydelsen av studentrepresentation i råden, i de fall
representation saknas.

-

genomgång av styrdokument och hemsida i syfte att
korrigera eventuella felaktigheter
Lärarhögskolans ledning föreslår att begreppet
programrådsordförande används även
fortsättningsvis då begreppet samordnare mer har en
administrativ karaktär vilket inte stämmer med
programordförandes uppgifter såsom de definieras i
styrdokument.

Genomfört i och med införandet av ”Uppföljnings- och
åtgärdsplan”, se ”Kvalitetsarbete inom Lärarhögkolan”.
Genomfört i och med förtydligande instruktioner avseende
detta till fakulteter våren 2018.

Genomförs, men endast i begränsad utsträckning i särskilt
relevanta fall där programrådsordförandenas sakkunskap
krävs.
Varje programråd har numera var sin ansvarig
utbildningsledare.
Dialoger mellan ledning och programrådsordförande har
intensifierats genom att ytterligare en dialog införs för att
återkoppla från genomförda institutionsdialoger samt för att
stämma av kring arbetet med Uppföljnings- och
åtgärdsplanen. Även ansvarig utbildningsledare medverkar
vid denna dialog.
Genomförs i årliga kvalitetsdialoger med studentföreningen
UmPe.
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Benämn anteckningarna från Lärarutbildningsråd och
Genomförs enligt förslag.
programråd ”minnesanteckningar”, inte ”protokoll” för att
tydliggöra att råden är beredande organ.
TEMA 2: Tankar om Lärarhögskolans organisation av och stöd för utbildning
a) Utbildningsuppdrag och kursinnehåll
Förtäta dialog mellan ”beställare” och ”utförare”.
Se över organisation och progression inom UK, tydliggör
kursstruktur och kursinnehåll i syfte att motverka
fragmentarisering och tydliggöra progression och likvärdighet.
Överväg ett alternativt tillvägagångssätt vid fördelning av
utbildningsuppdrag, som kan ersätta den nuvarande
beställarmodellen.

Utveckla och tydliggör villkoren för samarbete och samverkan
mellan medverkande institutioner och mellan dessa
institutioner och Lärarhögskolan.
Undersök hur rutiner kan utvecklas för att underlätta för
kansliet att följa upp verksamheten.

Se ovan angående årliga institutionsdialoger.
Här kan man fråga sig utifrån vilket underlag auditrapporten
bygger sin analys. Hur ska vi prioritera denna fråga?
Lärarhögskolans ledning föreslår att en utredning tillsätts
under 2019 för att utreda och lämna förslag på en ny modell
för fördelning av kursuppdrag inom Umeå universitets
lärarprogram. Utredningen ska genomföras av en utredare
våren 2019 i dialog med Lärarhögskolans ledning, fakulteter
och institutioner.
Då Umeå universitet har stora utvecklingsbehov för några av
sina lärarprogram (KPU, SYV och ev Yrkeslärare) behövs en
modell som gäller för fördelning av kursuppdrag i
mellanperioden, innan ett nytt system är på plats. Av denna
anledning föreslås ett antal revideringar av nuvarande
beställarmodell i syfte öka effektivitet och tydlighet samt att
främja förutsättningarna för samarbete mellan institutioner.
Lärarhögskolans styrelse förväntas besluta om reviderad
remissomgång efter inhämtande av synpunkter från
institutioner och programråd i september 2018.
Tanken bakom några av de revideringar som genomförs i
nuvarande beställarmodell är att underlätta samarbete och
samverkan mellan institutioner.
Avhoppsanalys har utvecklats och genomförs under hösten
2018.
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TEMA 2: Tankar om Lärarhögskolans organisation av och stöd för utbildning
b) VFU och didaktik
Se över samordningen av de olika utbildningarnas VFURedan infört i verksamhetsplanen som ett mål. Arbete
perioder för att underlätta administration och undvika
påbörjas under 2018 och fortsätter under 2019.
tidsmässiga krockar.
Se över rutinerna för bedömning av VFU, mot bakgrund av att
Redan infört i verksamhetsplan för 2018 och arbetet pågår i
skillnader i bedömning lyftes under platsbesöket.
anslutning till några program. Fortsatt arbete med denna
fråga under 2019. Handledarutbildningen utökas för
närvarande med 60 platser. Därtill genomförs ytterligare en
omgång av handledarutbildning för universitetslärare under
2019.
Se över möjligheten att reducera antalet kursplaner för VFUFörs in i verksamhetsplan för 2019.
kurser.
Se över möjligheten att endast anta till KPU för de
Riktlinjer för god och likvärdig ämnesdidaktik i samtliga
ämneskombinationer där en god och likvärdig ämnesdidaktik
program har tagits fram under 2018 och implementeras nu i
inte kan säkerställas.
respektive ämne.
Se över möjligheten att utöka inslagen av praktisk
Ämnesdidaktik förstärks för närvarande i
lärarkunskap och lägga in fler moment där studenterna får
ämneslärarprogrammet som ett led i arbetet med 2018 års
möta yrkesverksamma lärare inom för-, grund-, och
uppföljnings- och åtgärdsplan. Idén om att studenterna får
gymnasieskola.
möta fler lärare skulle kunna föras in i verksamhetsplan för
framtida utvecklingsarbetearbete med VFU.
Säkerställ att kvalitet går för önskemål om ort vid VFUFortlöpande arbete samt i samband med revidering av VFUplacering.
avtal 2019.
Initiera en ideologisk diskussion om vad som utmärker en bra
Förslag: detta initieras på en av de temadagar för
lärare och god undervisning i skolan tillsammans med
lärarutbildare som hålls en gång per termin (se ovan).
involverade institutioner samt hur en lärarutbildning bör vara
utformad för att möjliggöra för lärarstudenterna att nå dit i sitt
framtida yrkesliv.
TEMA 2: Tankar om Lärarhögskolans organisation av och stöd för utbildning
c) Kansliets roll
Undersök ur kansliets personal kan nyttjas på effektivast
Numera har varje programråd en utbildningsledare som stöd.
möjliga sätt i programrådens verksamhet.
Sen höst 2018 alternativt tidig vår 2019 planeras en
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informationsdag med de nya programrådsordförandena där
de får information bland annat om vilket stöd de har tillgång till
via kansliet.
Lärarhögskolans verksamhet har förändras kraftigt de
senaste åren med utökade krav på såväl kvalitetsuppföljning
som handläggning i relation till allt mer expanderande
utbildningar. Därutöver finns stora utvecklingsbehov vad
gäller såväl flexibla studieformer som arbetsintegrerade
utbildningar och VFU. Lärarhögskolans hanterar numera en
rad nationella uppdrag, sammanlagt tio, vilket ställer stora
krav på såväl ledning som handläggarstöd vid kansliet.
Följande nationella uppdrag hanteras via Lärarhögskolan:
1) VAL (nationell samordnare)
2) Fler vägar in (nationell samordnare)
3) Försöksverksamhet med praktiknära forskning (en av
4 nationella samordnare)
4) KPU Forskarutbildning (nationell samordnare)
5) Lärarlyftet
6) Försöksverksamhet med övningsskolor
7) Snabbspåret (inne på tredje omgången)
8) ULV
9) Nationellt ansvarig för ämneslärarutbildning i samiska
och meänkieli (Institutionen för språkstudier),
10) Kulturskoleklivet (Institutionen för estetiska ämnen)
Det operativa arbetet med två av uppdragen (9 och 10),
genomföras av institutioner, men ställer likväl krav på
handläggarstöd vid kansliet avseende såväl
utbildningsledning som ekonomi.
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Ur ett ledningsperspektiv är bedömningen att ett
uppföljningssystem behöver utvecklas för att följa
utvecklingen inom dessa projekt. Organisationen och
arbetsfördelningen särskilt på utbildningssidan behöver också
ses över för att säkerställa projektledning och adekvat
handläggarstöd.
TEMA 2: Tankar om Lärarhögskolans organisation av och stöd för utbildning
d) Genomströmning
Genomför avhoppsanalys samt kommunicera den till samtliga.
En modell för avhoppsanalys har tagits fram under våren
2018 och genomförs första gången hösten 2018. Resultat
finns tillgängliga i början av oktober.
Se över rutinerna för behörighetsbedömningar.
TEMA 2: Tankar om Lärarhögskolans organisation av och stöd för utbildning
e) Studentinflytande
Se över rutinerna för studentinflytande.
Diskuteras med UmPe.
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Förslag
Om du vill spara dokumentet som en egen mall med dina ifyllda uppgifter, välj Spara som och Filformat: Word-mall.

Bakgrund
Om du vill spara dokumentet som en egen mall med dina ifyllda uppgifter, välj Spara som och Filformat: Word-mall.

Beredning
Om du vill spara dokumentet som en egen mall med dina ifyllda uppgifter, välj Spara som och Filformat: Word-mall.
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Tidsplan
Om du vill spara dokumentet som en egen mall med dina ifyllda uppgifter, välj Spara som och Filformat: Word-mall.

Förslag till beslut
Lärarhögskolans styrelse beslutar att:


Bilagor:
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Bakgrund
Enligt Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå (dnr FS 1.1220-17) ska en audit genomföras årligen enligt ett rullande schema så att varje fakultet,
Lärarhögskolan och en förvaltningsenhet granskas vart sjätte år.
Auditen innebär enligt kvalitetssystemet ” en kollegial granskning av hur en fakultet,
Lärarhögskolan eller utvalda förvaltningsenheter organiserar, stödjer och kvalitetssäkrar
utbildningen. Syftet är att både de utvärderade och utvärderarna ska tillägna sig nya kunskaper
och perspektiv som kan bidra till verksamhetens utveckling.”
Universitetets kvalitetssystem rekommenderar att två teman ingår i auditen: organisation av och
stöd för utbildning samt kvalitetsarbete för utbildning. Auditen ska genomföras av en auditgrupp
som utses av Utbildningsstrategiska rådet. I auditgruppen ska representanter från olika delar av
verksamheten ingå. Representanterna företräder ett antal roller och funktioner vilka specificeras i
kvalitetssystemet.
Formerna för och genomförandet av audit beskrivs närmare i kvalitetssystemets bilaga 10.

Audit av Lärarhögskolan
Hösten 2017 har en audit av Lärarhögskolan genomförts. I samråd med ledningen för
Lärarhögskolan beslutades att de två teman som rekommenderas i kvalitetssystemet skulle ingå i
auditen. Inom ramen för dessa teman framförde Lärarhögskolans ledning önskemål om att
auditgruppen särskilt skulle fokusera på relationen mellan Lärarhögskolans ledning, kansli och
programråd. Frågor som ledningen önskade få belysta var exempelvis vilket stöd som
programråden behöver från kansliet, vilka dialoger som behövs mellan programråd och ledning,
kopplingen mellan programråd och institution samt återkoppling och kommunikation mellan olika
nivåer. Lärarhögskolans ledning framförde även önskemål om att auditen särskilt skulle omfatta
programrådet för ämneslärarprogrammet och programrådet för speciallärar- och
specialpedagogprogrammen.
I auditgruppen för auditen av Lärarhögskolan ingick:
F d prodekan Staffan Andersson
Universitetslektor Anders Berglund
Universitetslektor Bent Christensen
Kanslichef Jeanette Dareblom
Utbildningsledare Nils Eriksson (ordförande)
Rektors samordnare Malin Larsson
Prodekan Sara de Luna
Utredare Åsa Rudehäll (sekr)
Studerande Beatrice Wallgren
Universitetslektor Katarina Winka
Auditgruppen har tagit del av ett antal underlag. De styrdokument som auditgruppen har utgått
ifrån är i huvudsak de som fanns tillgängliga per den 7 och 10 november, det vill säga vid
tidpunkten för samtalen. Auditgruppen har i viss mån förhållit sig till styrdokument som
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tillkommit efter samtalen, i huvudsak dokumentet Kvalitetsarbete inom Lärarhögskolan (fastställd
2016-02-25, reviderad 2017-12-05, senaste version är ej diarieförd, på webben kallad
Handläggningsordning kvalitetsarbete vid LH). Auditgruppen noterar att flera av de utmaningar
och utvecklingsområden som kommit upp i samtal med informanter liksom de rekommendationer
som lämnas i denna rapport redan har adresserats i det dokumentet. Auditgruppen ser också att så
är fallet med Lärarhögskolans verksamhetsplan för 2018. Även om det kan uppfattas som onödigt
att ge rekommendationer som uppmärksammats av Lärarhögskolans ledning under tiden auditen
genomförts, väljer auditgruppen att behålla dessa då gruppen anser att det ger en mer heltäckande
och rättvisare bild av auditen.
Auditgruppen har även genomfört samtal med studenter och personalkategorier inom och med
anknytning till Lärarhögskolan. De personalkategorier som deltog i samtalen var Lärarhögskolans
ledning, kanslipersonal, programrådsordföranden, studierektorer, prefekter och lärare. Tre
studenter deltog i samtalen, samtliga studerande vid ämneslärarprogrammet vilket bör beaktas då
resultaten tolkas. Auditgruppens frågebatteri delgavs Lärarhögskolans ledning cirka fyra veckor
innan samtalen. Lärarhögskolans ledning vidareförmedlade frågorna till dem som skulle delta i
samtalen.
Under samtalen ställde auditgruppen frågor om till exempel deltagarnas syn på organisation och
ansvar för kvalitetsfrågor, deras syn på olika verktyg för kvalitetsarbete, informationsvägar och
delaktighet. Samtalen berörde såväl styrkor som hinder och svagheter. Samtalen varade 45
minuter vardera. Under auditgruppens samtal med informanterna delgav några grupperingar
tankar och synpunkter även inom områden som inte direkt ingick i auditgruppens frågebatteri.
Auditgruppen såg positivt på att få ta del av dessa synpunkter och fastän de kunde ligga utom
auditens huvudteman har auditgruppen inkluderat dem i sin rapport, eftersom gruppen bedömde
att de kunde vara värdefulla för Lärarhögskolans ledning att ta del av.
I denna rapport sammanfattar auditgruppen sina reflektioner och intryck av de olika underlagen
och av samtalen som genomfördes under auditen. I rapporten ger auditgruppen också
Lärarhögskolan ett antal rekommendationer som gruppen hoppas kan tjäna som stöd i det
fortsatta utvecklingsarbetet. Rapporten baseras i huvudsak på de synpunkter som framfördes
under samtalen vilket också är den i kvalitetssystemet angivna formen för audit. Auditgruppen
överlåter i och med denna rapport till Lärarhögskolan att analysera materialet vidare och avgöra
vilka åtgärder som bör vidtas.
Rapporten är strukturerad efter följande huvudteman: 1) Tankar om Lärarhögskolans organisation
av och stöd för utbildning och 2) Tankar om Lärarhögskolans kvalitetsarbete för utbildning. Även
om det inte finns någon tydlig gräns mellan dessa, hoppas auditgruppen att denna uppdelning kan
underlätta för läsaren.

Lärarhögskolans organisation av och stöd för
utbildning
Lärarhögskolan vid Umeå universitet är en universitetsgemensam centrumbildning som inrättades
i sin nuvarande organisatoriska form år 2011 och som organisatoriskt är placerad direkt under
universitetets rektor. I huvudsak tre av universitets fakulteter, den humanistiska, den
samhällsvetenskapliga och den teknisk-naturvetenskapliga, medverkar i de kurser och
utbildningsprogram som ges av Lärarhögskolan.
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Liksom för övriga centrumbildningar vid Umeå universitet har rektor fastställt en instruktion (FS
1.2.1-1127-16) som bland annat reglerar Lärarhögskolans organisation. I instruktionen framgår att
Lärarhögskolans syfte är att den ”ska ansvara för universitetets samlade resurser för
lärarutbildning och forskning inom det utbildningsvetenskapliga området.” Instruktionen anger
vidare att Lärarhögskolan ska ”samordna, utveckla och kvalitetssäkra lärarutbildning och
utbildningsvetenskap vid Umeå universitet” samt ”vara en angelägenhet för hela universitetet och
samverka med parter inom såväl som utanför universitetet.” Utöver instruktionen har Umeå
universitets rektor fastställt Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (dnr
UmU 100-2700-11, reviderad i juni 2016).
Internt inom Lärarhögskolan finns ytterligare styrdokument som reglerar organisation,
beslutsordning och arbetsfördelning:
•  

Intern delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (dnr UmU 1002700-11)

•  

Intern arbetsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (dnr UmU 103-2725-08)

•  

Kvalitetssystem för Lärarhögskolan (dnr FS 1.1-1628-16)

Nedan följer en beskrivning av främst den del av Lärarhögskolans organisation som har betydelse
för stödet till utbildningsverksamheten1.

Styrelse
Lärarhögskolan leds av en styrelse som består av Lärarhögskolans föreståndare och biträdande
föreståndare, dekan/prodekan/vicedekan från vardera den humanistiska, samhällsvetenskapliga
och teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, lärarrepresentanter, externa representanter samt
företrädare för studenterna. Av Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå
universitet (Dnr: FS 1.2.1-1127-16) framgår att i styrelsens ansvar avseende utbildning på grundoch avancerad nivå ingår att
•  

ha det övergripande ansvaret för utbildningens uppläggning och organisation,

•  

besluta om utbildningsplaner och riktlinjer för kursplaner,

•  

fastställa uppdrag med tillhörande resurser till de institutioner eller motsvarande som ska
genomföra utbildningsuppdrag,

•  

utveckla, följa upp och utvärdera utbildningen samt säkerställa att kvaliteten är tillräckligt
hög, samt att

•  

ansvara för att utveckla samverkan med det omgivande samhället och särskilt med
Lärarhögskolan vid Umeå universitets avnämare.

Lärarhögskolans styrelse har enligt Lärarhögskolans kvalitetssystem (dnr FS 1.1-1628-16) ”det
övergripande ansvaret för kvalitetsarbetet inom forskning, utbildning och samverkan.”
1 Eftersom Lärarhögskolan är organiserad på ett sätt som avviker från fakulteternas, finner auditgruppen skäl att redogöra
relativt utförligt för Lärarhögskolans organisation. Ytterligare ett skäl är att de samtal som fördes under platsbesöket
påfallande ofta relaterade till hur ansvar och befogenheter är organiserade inom ramarna för Lärarhögskolans uppdrag.

Bilaga p 63 C
Rapport
Dnr FS 1.6.2-1109-17

2018-04-24
Sid 6 (20)

UMEÅ UNIVERSITET
Lärarhögskolans kvalitetssystem anger vidare att ”Resultaten av respektive granskande
komponent återkopplas till Lärarhögskolans ledning och styrelse och ger upphov till utvecklingsoch förändringsinsatser.”

Föreståndare/rektor
Den dagliga verksamheten vid Lärarhögskolan ska enligt instruktion ledas av en föreståndare som
tituleras rektor. Lärarhögskolans rektor är enligt Lärarhögskolans kvalitetssystem operativt
ansvarig för högskolans kvalitetsarbete.
Rektorn är ordförande för Lärarhögskolans styrelse. Var tredje vecka håller Lärarhögskolan
rektors beslutsmöte. I rektors beslutsmöten deltar rektor, biträdande rektor, kanslichef samt
student- och doktorandrepresentanter. Ärenden föredras av tjänsteperson. Protokollen från
Rektors beslutsmöten publiceras på webben. Rektors beslutsmöten behandlar de ärenden som
Lärarhögskolans rektor beslutar om enligt Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå
universitet. I rektors ansvar ingår att
•  

fatta beslut avseende verksamheten i enlighet med delegation,

•  

inåt och utåt företräda verksamheten,

•  

genomföra relevant områdes- och omvärldsanalys

•  

leda uppföljnings- och utvecklingsarbete

•  

verka internationellt, nationellt och lokalt för utveckling av verksamheten och dess
förutsättningar

•  

leda och utveckla lokal och regional samverkan med avnämare, samt att

•  

kommunicera inåt och utåt om verksamheten.

Biträdande föreståndare/biträdande rektor
Vid Lärarhögskolan finns två biträdande föreståndare som tituleras biträdande rektorer. De
biträdande rektorerna har till uppgift att bistå rektor för Lärarhögskolan i arbetet samt via
delegation axla specifika uppgifter. Den ena av de två biträdande rektorerna har ett särskilt ansvar
för utbildningsfrågor och den andra för forskningsfrågor.

Kansli/kanslichef
Lärarhögskolan vid Umeå universitet ska enligt instruktion till sitt stöd ha ett kansli som leds av en
kanslichef. Instruktionen anger att kanslichefens arbetsuppgifter beslutas av rektor vid Umeå
universitet efter samråd med rektor för Lärarhögskolan. Kanslichefens ansvar regleras ytterligare i
styrdokumentet Intern delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (dnr UmU
100-2700-11). Vid kansliet finns även andra funktioner med ett särskilt ansvar för frågor inom
utbildningsområdet, t ex studievägledare, utbildningsledare och VFU-samordnare.
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Lärarhögskolans ledningsgrupp
Ledningsgruppen är tillsatt av Lärarhögskolans rektor. I ledningsgruppen ingår rektor, biträdande
rektorer och kanslichef. Ledningsgruppen sammanträder varje vecka och behandlar generella
planeringsfrågor för beredning och arbetsfördelning.

Lärarutbildningsrådet
Lärarutbildningsrådet är ett råd för informations- och erfarenhetsutbyte inom Lärarhögskolan.
Rådet bereder icke programspecifika och övergripande programgemensamma utbildningsfrågor
inom Lärarhögskolans ansvarsområde. Ledamöter i Lärarutbildningsrådet utses enligt
delegationsordningen av Lärarhögskolans styrelse. Rådets sammansättning specificeras i
Lärarhögskolans instruktion. I rådet ingår en ordförande (oklart hur denna utses), rektor
alternativt biträdande rektor, programrådsordförande samt studeranderepresentanter.
Enligt Intern arbetsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (dnr UmU 103-2725-08)
ingår även ”kvalitetsfrågor och innehållet i och organisationen av utbildningen” till
Lärarutbildningsrådets ansvarsområde. Enligt Handläggningsordning vid Lärarhögskolan
gällande kurs- och programutvärdering (dnr 505-1719-13) har Lärarutbildningsrådet ett särskilt
ansvar för att gå igenom kurser som ingår i utbildningsvetenskaplig kärna. Beredning ska ske i de
enskilda programråden men det slutgiltiga ansvaret ligger på Lärarutbildningsrådet. Arbetet med
kurs- och programutvärdering ska följas löpande i Lärarutbildningsrådet.
Anteckningar från Lärarutbildningsrådets möten, vilka benämns protokoll, tillgängliggörs på
webben.

Programråd/programrådsordförande
Enligt instruktionen för Lärarhögskolan ska Lärarhögskolans styrelse inrätta programråd för
utbildningar inom Lärarhögskolans ansvarsområde efter samråd med involverade institutioner.
Strukturen med programråd har funnits sedan 2012. Mandatperioden för de fem nuvarande
programråden är åren 2015-2018.
Programråden är enligt Lärarhögskolans kvalitetssystem ”… basen i Lärarhögskolans
kvalitetsarbete på utbildningssidan.” I instruktionen anges rådens sammansättning, det vill säga
en ordförande, representanter för medverkande institutioner, studeranderepresentanter (1-2 st)
samt vid behov representant för avnämarna. Den som är ordförande för respektive råd benämns
enligt instruktionen även programansvarig. Styrelsen utser enligt delegationsordningen för
Lärarhögskolans ledamöter i programråden. Instruktionen anger att programrådens uppgift är att
vara beredande organ för utbildningsfrågor vid Lärarhögskolan. Det innebär att råden ska
•  

granska och analysera samordning, kontinuitet och progression av
programmets/inriktningens hela innehåll,

•  

ta initiativ till utveckling och förbättring av programmet,

•  

bereda beslut om utbildningsuppdrag,

•  

vid behov utgöra ett stöd till kansliet i tillstyrkan av förslag till nya kurser och revision av
befintliga kurser som ingår i programmet, samt att
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•  

genomföra uppföljningar och lämna årlig verksamhetsberättelse för programmet

Lärarhögskolans programråd ska i enlighet med Handläggningsordning vid Lärarhögskolan
gällande kurs- och programutvärdering (dnr 505-1719-13) en gång per termin följa upp arbetet
med kursutvärderingar. Fokus ska vara på kontinuitet och progression inom programmet, dvs.
relationen mellan skilda moment, kurser och programblock snarare än enskilda kursers specifika
innehåll. Vid behov förs särskilda dialoger mellan Lärarhögskolans ledning och kursansvariga
institutioner.
I styrdokumentet Intern arbetsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (dnr UmU1032725-11) utvecklas beskrivningen av programråden. Här anges att programrådordföranden har ett
särskilt ansvar för att
•  

samverka med kansliets utbildningsledare,

•  

upprätthålla goda kontakter med såväl studerande på programmet som med de
institutioner som är involverade i programmet, samt

•  

en gång per termin gå igenom föregående termins kursutvärderingar och tillsammans med
representanter för studenterna presentera resultaten i programrådet.

Anteckningar från programrådens möten, vilka benämns protokoll, tillgängliggörs på webben.
Programrådsordförandena har i olika omfattning, 10-25 procent, nedsättning i tid för sitt arbete i
programråden. Övriga deltagare i programråden har ingen nedsättning i tid för sitt arbete i
programråden.

Tema 1. Tankar om Lärarhögskolans
organisation av och stöd för utbildning –
synpunkter och rekommendationer
Lärarhögskolans ledning bad auditgruppen att i auditen lägga ett särskilt fokus på relationen
mellan Lärarhögskolans ledning, kansli och programråd. Frågor som ledningen bad få belysta var
exempelvis vilket stöd som programråden behöver från kansliet, vilka dialoger som behövs mellan
programråd och ledning, kopplingen mellan programråd och institution samt återkoppling och
kommunikation mellan olika nivåer.
Auditgruppen uppfattar att det finns en medvetenhet hos Lärarhögskolans ledning om en
utvecklingspotential avseende relationer, samarbete och kommunikation. Lärarhögskolans ledning
redogjorde vid platsbesöket även för andra utmaningar och svårigheter som Lärarhögskolans
organisation för med sig, till exempel hantering av kursplaner, institutioners bemanning av
Lärarhögskolans kurser samt institutioners kompetensförsörjning i relation till de behov
Lärarhögskolan har för att kunna uppfylla god kvalitet på sina utbildningar. Ledningen uttryckte
också en oro över kansliets arbetsbörda i förhållande till bemanning, ett problem som bekräftades
av kanslipersonalen. Redan under auditens gång har Lärarhögskolans ledning initierat
förändringar för att möta några av dessa utmaningar och svårigheter vilket auditgruppen ser
positivt på. Auditgruppen noterar också att Lärarhögskolans kansli under auditens gång
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uppdaterat och strukturerat om vissa av sina webbsidor och rensat bort icke aktuella
styrdokument. Medveten om det goda förändringsarbete som initierats vill auditgruppen ändå
lyfta fram några av de utvecklingsområden, utmaningar och förväntningar som kom fram i
samtalen under platsbesöken.

Tydlighet och transparens i ansvar, beslutsfattande och
kommunikation
Vid auditgruppens platsbesök och i samtalen med studenter och olika personalkategorier framkom
behovet av att utveckla formerna för kommunikation och samarbete samt att skapa tydlighet i
ansvarsfördelning avseende olika besluts-, åtgärds- och uppföljningsprocesser. Brist på helhetssyn
påtalades samtidigt som flera påpekade det svåra i att besitta tillräcklig kompetens för att kunna
ha denna helhetssyn över en verksamhet som omfattar tre fakulteter. Det framkom i samtalen att
det är otydligt vem som fattar beslut i olika frågor, vem som ansvarar för att hantera och tillgodose
olika utvecklingsbehov och vem som bereder olika ärenden. Det framfördes också synpunkter om
långa hanterings- och ledtider mellan förslag och beslut/åtgärd.
Kansliets personal talade om behovet av att tydliggöra struktur och ansvarsfördelning mellan
exempelvis Lärarhögskolans ledning, programråd och kansli. Ett problem som betonades av
kanslipersonalen var att det finns många aktörer inom Lärarhögskolans ansvarsområde, men att få
av dessa är operativa vilket gör att saker riskerar att förbli ogjorda. Kanslipersonalen framförde en
önskan om ökad framförhållning, till exempel i planeringen av VFU, ökad kontakt med
programråden samt ökad kunskap om och förståelse för varandras arbetsuppgifter, både mellan
olika organ och mellan olika nivåer. För att i högre grad kunna bidra till utvecklingsarbete
efterlyste kanslipersonalen generellt sett ökad delaktighet och förbättrat diskussionsklimat inom
kansliet. Efter de senaste två årens turbulens och många personalförändringar vid kansliet fanns
det redan nu en optimism hos kanslipersonalen om att verksamheten var på väg i en sådan
riktning.
Gruppen prefekter upplever det svårt att förstå Lärarhögskolans organisation och en av dem höll
för sannolikt att delar av den kritik som framförts i UKÄs senaste pilotutbildningsutvärdering har
att göra med organisationens komplexitet. De tre studenterna uttryckte att de oftast får det
utrymme de behöver och efterfrågar i olika forum, de upplever inte svårigheter med att få uttrycka
sina åsikter. De upplever dock en frustration över att önskvärda åtgärder inte vidtas och att deras
synpunkter inte tas omhand.
Både Lärarhögskolans ledning och programrådsordförande lyfter fram att återkopplingen till
institutionerna av det kvalitetsarbete som sker i råden bör förbättras. Prefekterna uppskattar
prefekt- och studierektorsträffarna som Lärarhögskolan håller 3-4 gånger per termin, men menar
att det vid institutionerna finns ett behov av enskilda möten med Lärarhögskolan för att kunna
diskutera frågor på en högre detaljnivå. Auditgruppen noterar att det tycks vara god
kommunikation mellan programråden.

Auditgruppens rekommendationer
•  

Liksom Lärarhögskolans ledning själv indikerat finns det ett behov av att utveckla
formerna för kommunikation inom Lärarhögskolan. Detta gäller såväl vertikalt mellan
olika nivåer inom Lärarhögskolans ansvarsområde som horisontellt mellan institutioner
som är delaktiga i lärarutbildningen. Auditgruppen bedömer som sannolikt att en stor del
av den upplevda otydligheten i ansvar och beslutsfattande beror på brist på dialog mellan
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inblandade parter. Auditgruppen huvudsakliga rekommendation inom detta område är att
Lärarhögskolan utifrån informanternas synpunkter analyserar om så kan vara fallet och i
så fall vidtar relevanta åtgärder.
•  

Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolans ledning att, såsom det anges i dokumentet
Kvalitetsarbete inom Lärarhögskolan, implementera årliga institutionsdialoger utöver de
prefekt- och studierektorsträffar som finns idag. Auditgruppen föreslår att
Lärarhögskolans ledning överväger hur programrådsordförandena kan vara delaktiga i
dessa dialoger inte minst eftersom det anges i Lärarhögskolans interna arbetsordning att
ordförandena ska ”upprätthålla goda kontakter med såväl studerande på programmet som
med de institutioner som är involverade i programmet”.

•  

Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolans ledning att överväga att skapa former för
mötesplatser/fora som främjar kommunikationen, engagemanget för och delaktigheten i
lärarutbildningen. Syftet kan vara att lärarutbildare från olika ämnen möts kring
gemensamma utvecklings- och kvalitetsfrågor och delar goda exempel, att synliggöra och
öka kunskapen om lärarutbildningen på Umeå universitet samt att främja att alla känner
sin roll i lärarutbildningen som helhet.

•  

Auditgruppen rekommenderar Umeå universitets rektor att i nästa översyn av
Lärarhögskolans instruktion förtydliga ansvarsfördelningen till exempel avseende
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning. Instruktionen anger att styrelsen
ansvarar för att ”utveckla, följa upp och utvärdera utbildningen samt säkerställa att
kvaliteten är tillräckligt hög” medan det för föreståndaren inte anges något explicit ansvar
avseende kvalitet utan mer generellt ”leda uppföljnings- och utvecklingsarbete”. Ett annat
exempel är att instruktionen anger att styrelsen ansvarar för ”att utveckla samverkan med
det omgivande samhället och särskilt med Lärarhögskolans avnämare” samtidigt som det
anges att det är föreståndarens uppgift att ”leda och utveckla (lokal och regional)
samverkan med avnämare”. Nedan följer förslag på hur styrelsens respektive rektor LH:s
ansvar avseende utbildningens kvalitet skulle kunna beskrivas:
Auditgruppen föreslår att det anges tydligt att det är styrelsen som har det
strategiska ansvaret för Lärarhögskolan och dess utveckling. Auditgruppen
menar att det bör vara tydligt att det är styrelsen ansvar att följa upp att
kvalitet säkerställs i utbildningens genomförande samt i dess vetenskapliga
och professionsanknutna innehåll och progression.
Auditgruppen föreslår att det anges tydligt att det är föreståndaren/rektorn
som har det operativa ansvaret för att leda Lärarhögskolan. Auditgruppen
menar att det bör framgå tydligt att det i den operativa ledningen ingår ett
samlat ansvar för utbildningens kvalitet och genomförande samt av
utbildningens vetenskapliga och professionsanknutna innehåll och
progression. I den operativa ledningens uppgift bör det ligga att initiera och
driva utveckling, följa upp, utvärdera och återkoppla.
Auditgruppen överlåter till Lärarhögskolan att avgöra om formuleringarna är användbara i
nuvarande eller justerad form.
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Auditgruppen rekommenderar att det i instruktionerna till Lärarhögskolan görs tydligt att
om det finns mer än en biträdande rektor vid Lärarhögskolan, ska en av dessa utses till
rektors ställföreträdare2.
•  

Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att se över sina interna styrdokument och
säkerställa att information avseende organisation för och ansvarsfördelning av
kvalitetsarbete och kvalitetssäkring i utbildning är synkroniserad. Om möjligt, bör antalet
dokument med likartad information minskas. Auditgruppen rekommenderar till exempel
att Lärarhögskolan integrerar de två styrdokumenten Kvalitetssystem för Lärarhögskolan
samt Kvalitetsarbete inom Lärarhögskolan. Det upplevdes oklart för flera av de
intervjuade var huvudansvaret för utbildningsprogrammen ligger. Auditgruppen
rekommenderar att Lärarhögskolan förtydligar detta i sin kommunikation. Auditgruppen
ser det som viktigt med tanke på lärarprogrammens konstruktion; att programinnehåll
beslutas av Lärarhögskolan samtidigt som kursansvar och undervisning ligger på
institutioner vid tre olika fakulteter. Auditgruppen rekommenderar också att
Lärarhögskolan i sin webbstruktur gör sina interna styrdokument mer lättillgängliga.
Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att förtydliga och konkretisera vad som
avses med formuleringen i Lärarhögskolans kvalitetssystem (dnr FS 1.1-1628-16) som
anger att programråden är ”basen i Lärarhögskolan kvalitetsarbete på utbildningssidan.”

Programrådens roll, ansvar och uppdrag
Inför auditen framförde Lärarhögskolans ledning önskemål om att auditen särskilt skulle omfatta
programrådet för ämneslärarprogrammet och programrådet för speciallärar- och
specialpedagogprogrammen. Samtliga fem programrådsordföranden påtalade de ibland mycket
olika förutsättningar som råder för programmen då skillnaderna är stora när det gäller antalet
medverkande institutioner och ingående huvudområden. Ämneslärarprogrammet har en hög
komplexitet medan speciallärar- och specialpedagogprogrammen, i likhet med
Förskollärarprogrammet, till sin karaktär är mycket av ”ettämnesprogram”. Utöver detta framkom
det vid platsbesöken och samtalen inga särskilda skillnader som auditgruppen finner anledning att
lyfta.
I Lärarhögskolans olika styrdokument identifieras, i kongruens med motsvarande styrdokument
för fakulteter vid Umeå universitet, programråden som centrala organ för utbildningarnas
genomförande, kvalitetsarbete och utveckling. För att denna centrala funktion ska fungera
optimalt är det auditgruppens bedömning att programråden måste ha en tydlig koppling och ett
nära samarbete med Lärarhögskolans ledning och kansli då programrådens formella befogenheter
är tämligen begränsade. Detta är av särskild vikt med tanke på att lärarutbildningens program inte
ligger ”i linjen”, i likhet med fakulteternas program.3
I dag har Lärarhögskolans ledning samverkan med Lärarutbildningsrådet framförallt avseende
övergripande frågor. En direktkontakt med respektive programråd är ändå av stor vikt då de
2 Enligt beslut fattat av universitetets rektor år 2012 (dnr pers 316-424-12) förordnas Johan Lithner som biträdande rektor,
tillika ställföreträdande rektor för Lärarhögskolan. Enligt kontrakt tecknat mellan universitetets rektor och Anna Lindqvist
ges Lindqvist uppdraget som biträdande rektor för Lärarhögskolan. Kontraktet är upprättat i enlighet med den mall som
används när överenskommelse om ansvar och uppdrag tecknas mellan universitetets rektor och dekan respektive prodekan,
det vill säga dekans ställföreträdare. Formellt kan detta innebära en otydlighet om vem universitetets rektor gett i uppdrag
att vara ställföreträdande rektor för Lärarhögskolan.
3 Även om det finns en variation vid fakulteterna när det gäller hur utbildningarna är organiserade, där Medfak har en
starkare central styrning än övriga fakulteter, så har vi en likhet i det avseendet att fakulteterna har ansvar för både
program och institutioner som i normalfallet bemannar de utbildningar för vilka fakulteten är värd.
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utbildningar som programråden representerar har stora olikheter, förutsättningar och
utmaningar. Auditgruppens bedömning är att tydligare koppling mellan Lärarhögskolans
ledning/kansli och programråden skulle förbättra förutsättningar för dialog. Därigenom kan både
”golvets” och ledningens möjligheter att påverka utvecklingen av verksamheten öka, samtidigt som
den upplevda otydligheten kan reduceras. Med detta kan också informationsutbytet mellan
verksamhetens olika aktörer och stödfunktioner förbättras.
Programrådens ordförande anser sig ansvara för de uppgifter som anges i instruktionen för
Lärarhögskolan och som är identiska med de som anges i högskolans kvalitetssystem.
Programrådsordförandena betonade att de inte vill benämnas ”programansvariga” utan
programrådsordförande för att tydliggöra att de inte ser sig som formellt ansvariga för utveckling
av programmen även om de kan ge förslag på förbättringar och utvecklingsmöjligheter.
Programrådsordförandena anser sig inte ha mandat att kontakta företrädare för de institutioner
som ingår i programmen för att återkoppla och ta upp eventuella problem. Denna kommunikation
ska i stället gå via Lärarhögskolans ledning. Detta försvåras av att kommunikationskanalerna och
kontaktvägarna mellan programråden å enda sidan och Lärarhögskolans ledning och kansli å
andra sidan inte anses ha varit optimala de senaste åren. Ordförandena önskar en ökad tydlighet
från Lärarhögskolans ledning om vilken input den vill ha från programråden.
Programrådsordförandena såg svårigheter att hinna med uppdraget som ordförande inom avsatt
tid, men ingen utryckte heller en explicit önskan om mer tid för uppdraget. Inte heller framkom att
de önskade ett större ansvar. Arbetet som ordförande beskrevs delvis som ett ”ensamjobb”
eftersom övriga deltagare inte har någon tid avsatt för arbete i programråden.
Programrådsordförandena uttryckte ett behov av att kunna bolla programspecifika frågor med
Lärarhögskolans kansli, men menade samtidigt att det kan vara en omöjlig uppgift för
kanslipersonalen att vara insatta i programutbildningarna i sådan omfattning som i så fall skulle
vara önskvärd. Frågan om handläggarstöd diskuterades med programrådsordföranden och
gruppen kunde se fördelar med det.
Programrådsordförandena betonade det stora ansvar som ligger hos Lärarhögskolans styrelse och
på utmaningen för styrelsens ledamöter att vara tillräckligt insatta i verksamheten.
Programrådsordförandena underströk vikten av att det är god kvalitet på de underlag och
föredragningar som föregår styrelsens beslut. Ordförandena upplever att kunskap och information
om ärenden som rör programutbildningarna ibland kan gå förlorad på vägen från råden, via
Lärarhögskolans kansli, till styrelsen. Programrådsordförandena framförde också önskemål om att
i relevanta fall själva få föredra ärenden för Lärarhögskolans styrelse.
I samtalen med programrådens ordförande framkom att fakultetsrepresentationen i
programråden, med två representanter från vardera humanistisk, samhällsvetenskaplig och
teknisk-naturvetenskaplig fakultet, inte alltid är ändamålsenlig då fakulteterna kan vara
engagerade i olika grad i en viss utbildning. Programrådsordförandena påpekade att studenterna
har problem med bemanningen av sina platser i programråden vilket försvårar kommunikationen
med studenterna. Studenterna å sin sina hade uppfattningen att alla programråd hade
studentrepresentation.

Auditgruppens rekommendationer
•  

Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att förtydliga programrådsordförandens
roll, mandat samt deras tids- och resurstilldelning. Auditgruppen rekommenderar
Lärarhögskolan att fastställa och i all kommunikation använda samma ord för den person
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som leder programråden. Det framgår av intervjuerna att det idag finns en
överenskommelse om att personerna ska benämnas ”programrådsordförande.” Med
hänsyn till att det ansvar som åvilar ordförande i stort utgörs av ett samordningsansvar,
rekommenderar auditgruppen att Lärarhögskolan överväger om ”programsamordnare”
kan vara en lämpligare benämning (så länge man inte har större formellt ansvar och större
formella befogenheter än man har idag).
•  

Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att nyttja programanalyser som
styrinstrument och att vara tydlig mot programråden hur programanalyserna processas
och leder till åtgärd och utveckling inom ramen för kvalitetsarbetet4. Auditgruppen noterar
att detta är ett utvecklingsarbete som ledningen redan initierat.

•  

Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att i samråd med fakulteterna se över
reglerna för fakultetsrepresentationen i programråden så att råden får en utformning och
sammansättning som bäst stödjer programrådens arbete och utveckling. Auditgruppen
betonar vikten av att samtliga ledamöter i programråden har god kunskap om respektive
program och att detta beaktas när programråden utses.

•  

Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att programrådens ordförande är
föredragande för Lärarhögskolans styrelse i relevanta fall, det vill säga i ärenden där
sakkunskapen hos programrådens ordförande kan utgöra ett viktigt underlag för beslut.

•  

Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att tydliggöra kopplingen till och
samverkan mellan ledning och kansli å ena sidan och programråd å den andra. Detta kan
ske genom att varje programråd tilldelas en utpekad kansliresurs. Denna resursperson kan
med fördel vara en utbildningsledare. Dessa skulle inte endast utgöra ett administrativt
stöd till programrådsordförandena utan också bidra till stärkt kommunikation och kontakt
mellan programråd och ledning/kansli. Auditgruppen rekommenderar också
Lärarhögskolans ledningsgrupp att ha regelbundna möten med respektive programråd,
förslagsvis en gång per termin.

•  

I det fall studentrepresentation saknas i något programråd rekommenderar auditgruppen
att Lärarhögskolan för studentkåren tydliggör betydelsen av studentrepresentation i
råden. Auditgruppen rekommenderar att studentkåren verkar för att erbjudna platser i
programråden tillsätts.

•  

Auditgruppen rekommenderar att Lärarutbildningsrådet och programråden benämner
anteckningarna från sina möten ”Minnesanteckningar” och inte ”Protokoll” för att
tydliggöra att råden är beredande organ, ej beslutande.

Auditgruppen noterar att Programrådet för ämneslärarprogrammet har skrivit en ambitiös och bra programanalys. Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan
att använda den som ett gott exempel.
4
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Tema 2. Tankar om Lärarhögskolans kvalitetsarbete för utbildning–
synpunkter och rekommendationer
Utbildningsuppdrag och kursinnehåll
Under samtalet med ledningen framkom att man ser implementeringen av kvalitetssystemet som
en av de viktigaste kvalitetsfrågorna i dag. Ledningen anser själva att det för närvarande finns
oklarheter när det gäller det operativa ansvaret för kvalitetsfrågorna. Man menar att det till stor
del förklaras av att samtidigt som Lärarhögskolan har det övergripande ansvaret för
lärarutbildningarna, så har programråden ansvaret för den operativa samordningen och
utvecklingen, medan institutionerna ansvarar för ingående kurser liksom bemanning avar dessa.
Bemanningen fastställs sålunda på institutionerna vilket ledningen upplever inte alltid tar hänsyn
till Lärarhögskolans behov av kompetens. Fördelningen av ansvar och befogenheter blir därför en
komplex fråga. Lärarhögskolans ledning ser samverkan och samarbete inom universitetet som en
av de fortsatt viktigaste utmaningarna de närmaste åren.
I samtalet med prefekter deltog representanter från institutioner med stora såväl som mer
begränsade utbildningsuppdrag inom lärarutbildningen. Man såg flera utmaningar med bäring på
kvalitet. En prefekt menade att söktrycket, bristen på studenter och deras förkunskaper är det
största kvalitetsproblemet. Andra såg problem med många institutioner inblandade, vilket kan
innebära, som en uttryckte det, ”en fullständigt fragmentiserad utbildning” och att vissa kurser
inom ämneslärarprogrammet kan karaktäriseras som en ”föreläsningsstafett”. En prefekt menade
att det kan vara upp till fem institutioner som medverkar på en kurs omfattande 7,5 hp, vilket kan
var en försvårande omständighet när det gäller ambitionen att hålla hög kvalitet. Det innebär en
fragmentisering som går ut över progressionen eftersom ingen har det samlade greppet om bredd
och djup, menade denne.
I prefektgruppen uttrycktes stark kritik mot den beställarmodell som används av Lärarhögskolan
inför fördelning av utbildningsuppdrag. Flera av prefekterna ansåg att beställningsprocessen är
alltför tids- och kostnadskrävande i relation till faktiskt utfall och att den är mer konflikt- än
samarbetsskapande för institutionerna. Prefekterna upplevde att Lärarhögskolan i och med att de
går ut med förfrågningsunderlag frånhänder sig ansvaret för utbildningarna och överlåter åt
institutionerna att i förhandling sinsemellan utarbeta förslag på kurser. Man menar att
beställarmodellen bidrar till en snuttifiering av utbildningarna och att ingen tar ansvar för
helheten. Den osäkerhet som följer av modellen gör det svårt för institutionerna att satsa på
kompetensuppbyggnad. Prefekterna önskar i stället en hårdare styrning från Lärarhögskolan och
att man i sina beställningar är mycket tydligare vilken ”produkt” som efterfrågas, det vill säga att
man önskar se ett större innehållsligt ansvar från Lärarhögskolans sida. Samtidigt menar
prefekterna att det är svårt för Lärarhögskolan att i alla delar ha den beställarkompetens som detta
skulle kräva.
Det uttrycktes stark kritik mot beställarmodellen även i andra personalkategorier som vi hade
samtal med, inte minst studierektorer och lärare. Bland lärarna uttrycktes åsikten att
beställarmodellen främjar konkurrens snarare än samarbete, vilket inte är kvalitetsfrämjande.
Man menade också att modellen innebär inlåsningseffekter vid utformning av kurser.
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Även i lärargruppen såg man ett problem i alltför många institutioner inblandade i kurser och
utbildningar, något man menar vara särskilt påtagligt i ämneslärarprogrammet. I likhet med
prefekterna upplever man att det finns brister när det gäller ansvaret för helheten, vilket inte minst
går ut över progressionen i utbildningen. Det medför att samma stoff återkommer flera gånger i
olika kurser. Vidare menar man att det kan vara svårt att ”passa in” en ny kurs som ska in i ett
program. Man efterlyser ett mer sammanhållet ansvar för framförallt UK1 och UK2.
I prefektgruppen finns åsikten att det inte alltid är lätt att samarbeta inom ramarna för en kurs.
Sedan tidigare ”väl upptrampade stigar” kan göra det svårt för andra att komma in (jfr synpunkten
att det kan vara svårt för en ny kurs att ”passa in” som uttrycktes i lärargruppen). Man menar att
det inte är tillräckligt att bjuda in till kursmedverkan. Man saknar någon som tar det övergripande,
samordnande ansvaret, någon som ”tar tag i” utbildningarna. Det skulle också kunna medföra en
för studenterna mer begriplig struktur samtidigt som ”omhändertagandet” skulle förbättras.
Sammantaget förmedlas från prefekterna bilden av en ”svårhanterlig logistik”, vilket man upplever
gå ut över kvalitet och progression inom inte minst den utbildningsvetenskapliga kärnan.
Från studierektorsgruppen lyfts ett antal, som man ser det, utmaningar när det gäller
utbildningarnas kvalitet. För det första ser man det som angeläget att studenter behandlas
likvärdigt vid antagning, examination och VFU. En annan utmaning rör progressionen inom
utbildningen (ffa UVK). En tredje viktig kvalitetsfråga man finner det angeläget att utveckla är den
kraftiga variationen mellan olika inriktningar av ämneslärarprogrammet när det gäller
professionsaspekterna. Vidare menar man från studierektorerna att det saknas någon med en
helhetssyn. Man vill också tydliggöra att beslut och direktiv från det rikspolitiska planet kan tvinga
fram prioriteringar och förändringar, vilka kan försvåra för möjligheterna att bedriva undervisning
med hög kvalitet i fokus. I studierektorsgruppen såg man också frågan om ansvaret för kursplaner
som problematisk - ”vi råder inte över våra kursplaner”, som en studierektor uttryckte det, och
”vem har sista ordet?” Man upplever att handläggningen och ansvaret, själva ”tågordningen”, vid
fastställandet av kursplaner som otydlig.
Under samtalet med prefekterna kom synpunkten att tanken om att ”lärarutbildningen är allas
ansvar”, också kan betyda att den är ingens ansvar. Man upplever att Lärarhögskolan, när en
upphandling är klar, frånhänder sig ansvaret för innehållet i kurserna vilket medför oklarheter vad
gäller just gäller just ansvaret för kursinnehåll. Ska vi ha en lärarhögskola så måste man vara
tydligare med vad man vill ha, menade man i prefektgruppen. ”Vem äger det pedagogiska
ansvaret?”, såg man som en grundläggande fråga - är det Lärarhögskolan eller den levererande
institutionen? Man föredrar ett tydligare ansvar från Lärarhögskolans sida – att man klargör att
”det här vill vi ha med”. En otydlig ansvarsfördelning försvårar möjligheterna att göra ett bra jobb,
menar man och det kan omfatta såväl de allmänpedagogiska kurserna som de ämnesdidaktiska.
Problemet är mindre med ämneskurserna, eftersom man då från institutionerna själva styr i större
utsträckning.
En försvårande faktor som lyfts från kansliets sida är de bristfälliga verktyg som finns tillgängliga
som stöd i kvalitetsarbetet. Det är svårt att plocka ut rätt information ur våra system. Det är
framförallt svårt att få en helhetsbild av utbildningsuppdragen genom att man inte ser vilka
kostnader mottagaren har. Det innebär att man inte kan göra någon avstämning av
medelsförbrukning, d.v.s. att det inte finns en synlig budget för hur mottagande institution
använder resurserna till kurser och program.
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Auditgruppens rekommendationer
•  

Auditgruppen uppfattar att beslut om utbildningsuppdrag och genomförande av
utbildning upplevs som alltför åtskilda och att dialogen mellan ”beställare”, d.v.s.
Lärarhögskolan, och ”utförare”, d.v.s. institutioner, behöver förtätas.

•  

Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att se över organisation av och progression
inom UK, tydliggöra kursstruktur och kursinnehåll, i syfte att motverka fragmentisering
och tydliggöra progression och likvärdighet.

•  

Auditgruppen kan inte utifrån de samtal som förts, finna stöd för att den beställarmodell
som används vid fördelning av utbildningsuppdrag, trots förenklingar gentemot tidigare,
är kvalitetsdrivande på önskvärt sätt. Auditgruppen är tveksam till att modellen verkligen
medför att tillgänglig kompetens på universitetet nyttjas i lärarutbildningarna på bästa
möjliga sätt.

•  

Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolans ledning att beakta informaternas
synpunkter och i dialog med medverkande institutioner överväga ett alternativt
tillvägagångssätt vid fördelning av utbildningsuppdrag som kan ersätta den nuvarande
beställarmodellen.

•  

Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolans ledning att arbeta för att utveckla och
tydliggöra villkoren för samarbete och samverkan dels mellan medverkande institutioner,
dels mellan dessa institutioner och Lärarhögskolan.

•  

Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att undersöka hur rutiner kan utvecklas för
att underlätta för kansliet att följa upp verksamheten.

VFU och didaktik
Ledningen ser ett problem i bemanningen av lärare och handledare på VFU-kurser. Det händer att
oerfarna lärare/doktorander bemannas på en kurs med uppgifter som kräver erfarenheter som
man inte besitter. Även från kansliets sida erfar man att kompetensen hos VFU-kurslärarna inte
alltid är tillräcklig. Man menar att det också händer att studenterna under sin VFU får handledare
som endast har begränsad erfarenhet av arbetet som lärare.
Studierektorerna påtalar att ett av problemen med VFU i dag är att det finns alltför många
kursplaner (22 st), vilket gör det svårt att hålla samma kravnivå och en likvärdig kvalitet.
Ytterligare ett problem med VFU menar man vara att man varit för generös när det gäller särskilda
skäl till VFU-placering i Umeå, vilket medfört att kvalificerade VFU-platser i Skellefteå och Ö-vik
inte besatts.
De studenter vi samtalade med läser samtliga på ämneslärarprogrammet. De önskar att det vore
möjligt med mer VFU och man ställer sig kritiska till att mängden ämnesdidaktik och dess innehåll
varierar alltefter vilka ämnen man läser. Man menar att de brister man upplever i VFU, didaktik
och förmedlandet av hantverket medför att man har svårt att hitta sig själv i lärarrollen.
Metodikundervisningen menar man brista överlag och den kritiseras hårt av de studenter vi
samtalade med. De undrar också om man kan förvänta sig att institutionerna ska leverera detta
och om kunskaperna hos lärarna själva inom didaktik, metodik och pedagogik alltid är tillräckliga.
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Studenterna upplever också att man under studietiden har alltför lite kontakt med aktiva lärare
inom skolan, något som man återkommer till under hela samtalet.
Från studenterna framhölls också att det absolut viktigaste var att få komma ut som en bra lärare
och man lyfter behovet av att få öva lärarfärdigheter mer. Frågan ”hur gör man?” får inget bra svar
under utbildningen och då åsyftas alltifrån olika klassrumssituationer till vägledning om hur man
möter föräldrar. Man ställer sig också kritiska till att det är så stora skillnader beroende på vilka
ämnen man läser (inom ämneslärarprogrammet) och man finner det besynnerligt att det inte finns
mer likvärdiga krav vad gäller didaktik och VFU, handledning och förmedlandet av själva
”hantverket” i lärararbetet.
De studenter vi samtalade med hävdade att den ämnesdidaktik studenten får varierar mellan de
inblandade ämnesinstitutionerna, också på ett sätt som inte är ämnesmässigt befogat. Inte minst
kan ämnesdidaktik av förståeliga skäl bli problematisk för de ämnen där antalet
ämneslärarstudenter är få och ämnesstudierna sker genom samläsning med studenter som läser
andra utbildningar.
De studenter vi samtalade med uttryckte att man är mycket nöjd med ämneskurserna. Man
upplever att det finns en bra ämneskompetens på institutionerna vad gäller specifika ämnen, man
lär sig mycket och får gedigna ämneskunskaper. Samtidigt upplever man att de lärare man möter
under utbildningen har ett starkare intresse för ämneskunskaper än för undervisning.

Auditgruppens rekommendationer
•  

Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att se över samordningen av de olika
utbildningarnas VFU-perioder för att underlätta administrationen och undvika
tidsmässiga krockar.

•  

Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att se över rutinerna för bedömning av
VFU, mot bakgrund av att frågan om skillnader i bedömningen av VFU lyftes under
platsbesöket.

•  

Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att se över möjligheterna att reducera
antalet kursplaner för VFU-kurser.

•  

För att säkerställa en likvärdig utbildning av ämneslärarstudenter bör Lärarhögskolan
överväga möjligheten att endast anta till Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, för
de ämneskombinationer där en god och likvärdig ämnesdidaktik annars inte kan
säkerställas.

•  

Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att se över möjligheterna att utöka
inslagen av ”praktisk lärarkunskap” och lägga in fler moment där studenterna får möta
yrkesverksamma lärare inom för-, grund- och gymnasieskola.

•  

Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att säkerställa att kvalitet går före
önskemål om ort vid VFU-placering.

•  

Auditgruppen menar att det kan finnas skäl att Lärarhögskolan tillsammans med
involverade institutioner och studenter initierar en ideologisk diskussion om vad som
utmärker bra lärare och god undervisning i skolan, samt hur en lärarutbildning bör vara
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utformad för att möjliggöra för lärarstudenterna att nå dit i sitt framtida yrkesliv.
Auditgruppen menar att utan en gemensam målsättning för alla som är involverade i
lärarutbildningen är det svårt att göra Lärarhögskolan till en ”angelägenhet för hela
universitetet”.

Kansliets roll
Samtidigt som prefekterna understryker betydelsen av att det vid Lärarhögskolans kansli måste
finnas nödvändig kompetens, ställer man sig tvekande till om Lärarhögskolan, dess styrelse,
ledning och kansli kan ha all den kompetens som krävs för att möta de utmaningar som finns inom
skolans område.
Bland programrådsordförandena uttrycktes önskemål om att få tillgång till en administrativ
stödresurs, vilken skulle innebära en avlastning för programrådsordföranden. Eftersom man
upplevde att kunskapen om de olika programmen varierar på kansliet, såg man det inte som
självklart att det stödet skulle hämtas på kansliet.

Auditgruppens rekommendationer
•  

Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolans ledning att undersöka hur kansliets
personal kan nyttjas på effektivast möjliga sätt i programrådens verksamhet.

Genomströmning
En utmaning som lyftes i studierektorsgruppen, det är att möta konkurrensen om motiverade och
duktiga presumtiva studenter. En annan utmaning är att få kvalificerade lärare till undervisningen
på högskolan. Bägge faktorerna anser man vara av betydelse för genomströmningen.
Frågan om genomströmning lyftes även i programordförandegruppen och man ser den låga
genomströmningen på framförallt ämneslärarprogrammet som ett stort problem. Det är stora
avhopp och man önskar att en ordentlig avhoppsanalys genomförs. Spretigheten i
ämneslärarprogrammet gör också att det skiljer i kvalitet beroende på vilka ämnen som ingår,
vilket kan påverka genomströmningen.
Bland lärarna tar man upp att Lärarhögskolan tidigare varit för generös med
behörighetsbedömningar vilket har inneburit att det varit för lätt att ”slinka igenom”. Man erfar
dock att det skett en skärpning under senare tid. Man anser också att det är otydligt när det gäller
”vem som gör vad” i frågan om behörighetsbedömningar bland undervisande lärare, institutionens
studievägledare och Lärarhögskolans studievägledare.

Auditgruppens rekommendationer
•  

Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolans ledning att genomföra den avhoppsanalys
som flera av de intervjuade personalkategorierna efterfrågar, för att med denna som
utgångspunkt med större precision vidta åtgärder som förhoppningsvis påverkar
genomströmningen i rätt riktning. Lärarhögskolan bör försäkra sig om att analysen
kommuniceras till samtliga berörda, Lärarhögskolans styrelse, kansli, programråd,
inblandade prefekter och studierektorer samt studenter. Auditgruppen ser detta som
särskilt angeläget med tanke på organiseringen av lärarutbildning vid Umeå universitet.

•  

Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolan att se över rutinerna för
behörighetsbedömningar.
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Studentinflytande
Lärarutbildningarna använder sig systematiskt av kursutvärderingar, programutvärderingar,
alumnundersökningar och liknande för att kontinuerligt fånga studenternas synpunkter och
erfarenheter. Även studiebarometern och nybörjarenkäten nyttjas i kvalitetsarbetet.
I samtalet med lärargruppen kommer det fram att återkoppling på utfört arbete får man endast
från studenterna. Man ser därför låga svarsfrekvenser på kursutvärderingar som ett problem.
Därför menar en av lärarna att kursråd fungerar bättre för att få en bild av hur studenterna
värderar en kurs.
Vilka möjligheter finns då för studenterna att påverka sin utbildning, förutom vad som möjliggörs
genom kurs- och programutvärderingar etc? De studenter vi samtalade med ställde sig tveksamma
till möjligheterna att påverka och utöva inflytande för ”vanliga” studenter, medan möjligheterna är
bättre för studenter som är engagerade i programråd eller via studentkåren. De menade att kanaler
som möjliggör att påtala exempelvis metodikbrister dock saknas. Studenterna upplevde vidare att
”det inte händer något” och att det är oklart vem som har ansvaret för att ”göra saker”. Man
upplever det oklart vilket ansvar programrådet har och man vet inte vilka som sitter i det. Man
menar också att det är för lite återkoppling och uppföljning av kursutvärderingar.

Auditgruppens rekommendationer
•  

Auditgruppen rekommenderar Lärarhögskolans ledning att se över rutinerna för
studentinflytande.

6. Avslutande kommentarer från auditgruppen
Efter att ha tagit del av det material som tillställts oss samt samtal med ledning,
programrådsordföranden, kanslipersonal, lärare, prefekter, studierektorer, lärare och
studentrepresentanter, kan auditgruppen konstatera att lärarutbildning är ett mångfasetterat
område där olika intressen ska samspela.5 Vi har mött entusiasm men också kritiska synpunkter,
något som framkommit ovan och som vi här avslutningsvis vill kommentera.
Vårt samlade intryck är att frågor om ansvar och befogenheter måste tydliggöras bättre, i
styrdokument men framförallt i kommunikationen med programråd, medverkande institutioner
och studenter. Ansvaret för strategiska frågor och uppföljning av hela verksamheten ska rimligtvis
ligga hos Lärarhögskolas styrelse medan det operativa ansvaret ligger hos lärarhögskolans rektor
och övriga ledning. Det senare omfattar inte minst samordning och uppföljning inom områdena
didaktik, metodik och ”lärarrollen” i vidare mening. Studentrepresentanterna efterlyste fler inslag
där man får mer praktisk lärarkunskap, hur man som lärare kan agera i olika situationer.
Åtminstone till viss del kan detta sannolikt förklaras av en ”naturlig” osäkerhet inför ens
kommande yrkesroll. Vi finner dock anledning att rikta en uppmaning till Lärarhögskolan att se
över om man kan utöka inslagen av praktisk lärarkunskap.
Att programråden har en ytterst central roll, framgick inte bara under samtalen med
programrådsordföranden utan lyftes även av andra. Av det skälet finner auditgruppen det
angeläget att programrådens och programrådsordförandes roll tydliggörs, vilket kan innebära att
5 Inför platsbesöket hade ordförande i auditgruppen ett samtal med representanter från humanistisk, samhällsvetenskaplig och teknisk/naturvetenskaplig fakultet
(ekonomihandläggare). Samtalet följde inte frågemallen. Syftet var att få en bild av utbildningsuppdragets roll, funktion och betydelse på respektive fakultet. Denna
bakgrundinformation kom inte till direkt användning i rapporten.
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deras ansvar och befogenheter stärks. Fakulteterna har valt lite olika modeller för hur deras
program leds och vilket ansvar och vilka befogenheter som läggs på programråd och
programrådsordförande. Det går inte att säga att en modell är bättre än de andra. Det viktiga är att
det oavsett modell, för var och en tydligt framgår var ansvar och befogenheter ligger.
Vi ställer oss något tveksamma till lärarutbildningsrådets roll. Behövs verkligen den nivån med
tanke på att man har endast fem programråd? För auditgruppen framstår det som rimligt att
Lärarhögskolans ledning har kontinuerliga möten direkt med programråden. Av samtalen med
programrådsordföranden framgick att de ändå träffas (informellt) och pratar om verksamheten.
Kommunikation och dialog mellan olika nivåer och aktörer kan sannolikt förbättras. I samtalet
med kanslipersonalen framkom att man inte kände sig tillräckligt informerade och inte heller fullt
ut delaktiga, samtidigt som vi fick tydliga signaler om att man var underbemannade, något som
också lyftes av ledningen. Även om det är orimligt att utifrån samtalen göra en kvalificerad
bedömning av arbetsbelastning, delaktighet, kommunikation och information menar vi att det
finns anledning att se över kansliets roll och dess sammansättning. I det sammanhanget är det
viktigt att utröna huruvida personal från kansliet kan utgöra ett administrativt stöd till
programråden. Härigenom skulle också känslan av delaktighet kunna öka och en stärkt samsyn
kunna uppnås.
Beställarmodellen kritiserades skarpt bland programrådsordföranden, prefekter, studierektorer
och lärare. Auditgruppen uppmanar lärarhögskolan att i dialog med institutioner och fakulteter
utröna möjligheterna att utveckla modellen för förläggning av kursuppdrag inom lärarutbildning
på fakulteter och institutioner. I det arbetet bör man eftersträva en större tydlighet när det gäller
vad en kurs förväntas innehålla och vilken institution som ska ansvara.
Det övergripande ansvaret för undervisningens forskningsanknytning bör ligga hos ledningen, inte
minst när det gäller den utbildningsvetenskapliga kärnan. Auditgruppen konstaterar att frågan om
forskningsanknytning inte lyftes under samtalet med Lärarhögskolans ledning. Förvisso
initierades den inte av auditgruppen, men inte heller lyftes den av Lärarhögskolans ledning. Vi får
utgå från att detta inte ska tolkas som att forskningsfrågorna är helt separerade från
undervisningsfrågorna.
Avslutningsvis kan man, med utgångspunkt i de samtal som fördes under platsbesöket, ställa sig
ett par frågor som egentligen ligger utanför auditgruppens uppdrag. Dels kan man fråga sig om
Umeå universitets organisation av lärarutbildning är den mest effektiva, dels kan man fråga sig om
samtliga lärarutbildningar ska organiseras på samma sätt, enbart av det skälet att de är
”lärarutbildningar”. Auditgruppen har inget alternativt förslag men finner frågan motiverad med
hänsyn till den kritik vi tagit del av. Med detta sagt vill vi dock understryka att vi, liksom de som
deltog vid samtalen, anser att Lärarhögskolans styrelse, ledning och kansli inte kan klä skott för all
kritik som riktas mot lärarutbildningen. Lärarutbildning är otvetydigt det utbildningsområde som i
störst omfattning utsatts för styrning från politiskt håll under en lång följd av år, vilket inte
underlättat organiseringen av lärarutbildning.
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Utseende av ledamöter till programråd och
forskningskommittén vid Lärarhögskolan för perioden
2019-01-01–2021-12-31
Förslag till beslut
Styrelsen för Lärarhögskolan föreslås besluta:


att utse följande ledamöter till programråden vid Lärarhögskolan för perioden
2019-01-01–2021-12-31
Programrådet för förskollärarprogrammet
Helena Rosqvist, Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap (ordförande)
Anna Olausson, Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap
Ingela Andersson, Inst. för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Mareike Jendis, Inst. för språkstudier
Emil Lindqvist, Inst. för estetiska ämnen
Programrådet för ämneslärarprogrammet, inkl KPU
Elsa Reimersson, Inst. för statsvetenskap
Catarina Rudälv, Inst. för matematik och matematisk statistik
Krister Ödmark, Inst. för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Ingela Valfridsson, Inst. för språkstudier
Elisabeth Raddock, Inst. för idé- och samhällsstudier
Jonatan Svanlund, Inst. för ekonomisk historia
Ordförande utses vid kommande styrelsemöte.
Programrådet för speciallärar- och specialpedagogprogrammen
Åsa Löfqvist, Pedagogiska institutionen
Gudrun Svedberg, Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap
Maria Levlin, Inst. för språkstudier
Ingmarie Mellenius, Inst. för språkstudier
Ordförande utses vid kommande styrelsemöte.
Programrådet för studie- och yrkesvägledarprogrammet
Ron Mahieu, Pedagogiska institutionen (ordförande)
Annica Brännlund, Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap
Ulrika Engfors-Holmbom, Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap
Magnus Blomgren, Inst. för statsvetenskap
Thomas Mejtoft, Inst. för tillämpad fysik och elektronik
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att utse följande ledamöter till forskningskommittén vid Lärarhögskolan för perioden
2019-01-01–2021-12-31
Christina Ottander, Inst. för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (ordförande)
Oleg Popov, Inst. för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Tomas Bergqvist, Inst. för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Lars-Daniel Öhman, Inst. för matematik och matematisk statistik
Kirk Sullivan, Inst. för språkstudier
Maria Jönsson, Inst. för kultur- och medievetenskaper
Anna Larsson, Inst. för idé- och samhällsstudier
Henrik Åström-Elmersjö, Inst. för idé- och samhällsstudier
Helene Ärlestig, Centrum för skolledarutveckling
Christina Segerholm, Pedagogiska institutionen
Per-Åke Rosvall, Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap

Bakgrund
Humanistisk-, samhällsvetenskaplig- och teknisk-naturvetenskaplig fakultet har 2018-06-08
anmodats att nominera ledamöter till programråden och forskningskommittén vid Lärarhögskolan för
kommande mandatperiod. Nomineringar har inkommit och Lärarhögskolan har därefter tillfrågat
vissa nominerade personer om deras möjlighet och intresse att utses till ordförande för respektive
programråd/kommitté.
Separata överenskommelser ska tecknas mellan Lärarhögskolan och respektive ordförande, i vilka
omfattning, uppgifter och ersättning regleras.
Programrådet för grundlärarprogrammet samt vissa kompletteringar till andra programråd utses vid
kommande styrelsesammanträde.
Beredning
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli och ledning.
Föredragande
Boa Drammeh
Bilagor
 Anmodan att nominera ledamöter till programråd och forskningskommittén vid
Lärarhögskolan, bilaga 64 B
 Regelverk kring programråd och forskningskommittén, bilaga 64 C
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Expedieras till
Berörda ledamöter och deras prefekter
Lärarhögskolans ledning och kansli
Humanistisk-, samhällsvetenskaplig- och teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Umeå studentkår
Registrator
Kopia för kännedom
Medicinsk fakultet
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boa.drammeh@umu.se
090-786 56 82

2018-06-08
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Humanistiska fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Umeå studentkår

Anmodan att nominera ledamöter till programråd och
forskningskommittén vid Lärarhögskolan
Mandatperioden för programråden och forskningskommittén vid Lärarhögskolan går ut vid årsskiftet. Nya
ledamöter behöver därför utses för perioden 2019-01-01—2021-12-31. Organens uppgifter framgår av
bilaga 1.
Programråd
•
Programrådet för förskollärarprogrammet
•
Programrådet för grundlärarprogrammet
•
Programrådet för ämneslärarprogrammet
•
Programrådet för speciallärar- och specialpedagogprogrammen
•
Programrådet för studie- och yrkesvägledarprogrammet
Till varje programråd ska dekanerna vid humanistiska-, samhällsvetenskapliga- och teknisknaturvetenskapliga fakulteterna vardera nominera två ledamöter (en kvinna och en man). Lärarhögskolans
styrelse utser därefter ledamöter. De nominerade ledamöterna ska ha ett omfattande engagemang i aktuellt
program. Fakulteterna får gärna föreslå om någon av de nominerade ledamöterna är lämpliga som
ordförande för det aktuella programrådet. Ledamöter i nuvarande programråd återfinns här:
http://www.lh.umu.se/om-lararhogskolan/organisation/programrad/
Studenterna utser en till två studeranderepresentanter till respektive programråd och meddelar namnen till
undertecknad innan 2018-12-31.
Forskningskommittén
Fakulteterna ska även nominera vardera 1–4 docent- eller professorskompetenta forskningsledare
verksamma inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå universitet, till ledamöter i
forskningskommittén. Könsfördelningen på de nominerade ska vara jämn (med jämn könsfördelning avses
att det finns minst 40 procent av vardera kön). Ledamöterna utses därefter av styrelsen för Lärarhögskolan.
Fakulteterna får gärna föreslå om någon av de nominerade ledamöterna är lämpliga som ordförande för
forskningskommittén. Ledamöter i nuvarande forskningskommitté återfinns här: http://www.lh.umu.se/omlararhogskolan/organisation/forskningskommitte/
Studenterna utser en till två studeranderepresentanter (doktorander) till forskningskommittén och meddelar
namnen till undertecknad innan 2018-12-31.
Tacksam för att få era nomineringar senast 2018-08-31. Hör av er med eventuella frågor.
Med vänliga hälsningar

Boa Drammeh
Kanslichef

Bilaga 1: Regelverk kring programråd och forskningskommittén

Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se
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Bilaga 1

Programråd
Intern arbetsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet
(FS 1.1-1796-17)
Lärarhögskolans styrelse inrättar efter samråd med berörda fakulteters dekaner
programråd och rådens uppgifter regleras av Instruktion för centrumbildningen
Lärarhögskolan vid Umeå universitet, FS 1.2.1-1127-16.
Vid Lärarhögskolan finns programråd med beredningsansvar för
förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet, ämneslärarprogrammet, speciallärar- och specialpedagogprogrammen samt studie- och yrkesvägledarprogrammet. I
programrådet för ämneslärarprogrammet ingår den kompletterande pedagogiska
utbildningen och i programrådet för studie- och yrkesvägledarprogrammet ingår
yrkeslärarprogrammet. Programråden utses på en tid av tre år.
Programråden ska ha ledamöter som återspeglar uppdraget i lärarutbildningen. Till varje
programråd nominerar dekanerna vid humanistiska, samhällsvetenskapliga och teknisknaturvetenskapliga fakultetsnämnderna vardera två ledamöter. Lärarhögskolans styrelse
utser därefter ledamöter. Umeå studentkår utser därutöver två studenter i varje
programråd. Vid behov kan avnämarrepresentanter inkluderas.
Programrådens ordförande har ett särskilt ansvar i rådet och ska utöver vad som anges i
instruktionen:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

granska och analysera samordning, kontinuitet och progression av
programmets/inriktningens hela innehåll,
ta initiativ till utveckling och förbättring av programmet,
bereda beslut om utbildningsuppdrag,
vid behov utgöra ett stöd till kansliet i tillstyrkan av förslag till nya kurser och revision
av befintliga kurser som ingår i programmet,
genomföra uppföljningar och lämna årlig verksamhetsberättelse för programmet,
samverka med kansliets utbildningsledare och Lärarhögskolans ledning,
upprätthålla goda kontakter med såväl studerande på programmet som med de
institutioner som är involverade i programmet,
ha huvudansvar för att kontinuerligt genomföra uppföljningar av programmen samt
lämna årlig verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för det/de program som
rådet har beredningsansvar för, samt
ha huvudansvar för att kontinuerligt återkoppla resultat av genomförda
uppföljningar och vilka åtgärder som vidtagits till studenter på respektive program.

Lärarhögskolans styrelse utser ordförande för respektive programråd i samråd med berörd
institution. Det står programråden fritt att organisera verksamheten så att avnämarrepresentanterna (som utses av Region Västerbotten), endast deltar vid särskilda tillfällen.
Det står även programråden fritt att adjungera interna eller externa ledamöter till
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sammanträden i den omfattning man finner önskvärt. Programrådens sammanträden
noteras i form av protokoll. Dessa läggs därefter ut på Lärarhögskolans webb via kansliet.

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå̊ universitet
(Dnr: FS 1.2.1-1127-16)
Lärarhögskolan vid Umeå̊ universitets styrelse ska efter samråd med involverade
institutioner, inrätta programråd för utbildningar inom LH:s ansvarsområde. Respektive
programansvarig1 är programrådets ordförande. Programråden är beredande organ för
utbildningsfrågor vid LH.
Programråden ska
• granska och analysera samordning, kontinuitet och progression av
programmets/inriktningens hela innehåll,
• ta initiativ till utveckling och förbättring av programmet,
• bereda beslut om utbildningsuppdrag,
• vid behov utgöra ett stöd till kansliet i tillstyrkan av förslag till nya kurser och revision
av befintliga kurser som ingår i programmet,
• genomföra uppföljningar och lämna årlig verksamhetsberättelse för programmet.
I respektive programråd ingår
• Ordförande Programansvarig
• Representanter för medverkande institutioner
• En till två (1–2) studeranderepresentanter
• Vid behov kan avnämarrepresentanter inkluderas

1

Instruktionerna för Lärarhögskolan ska revideras under året, ordförande i programråden ska inte benämnas
programansvariga.
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Forskningskommitté
Intern arbetsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet
(FS 1.1-1796-17)
Universitetets fakultetsnämnder nominerar vardera 1–4 docentkompetenta
forskningsledare verksamma inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå
universitet, till ledamöter i forskningskommittén. Ledamöterna utses därefter av
styrelsen för Lärarhögskolan. Lärarhögskolans styrelse utser vidare ordföranden bland
ledamöterna. I kommittén ingår också två studeranderepresentanter
(forskarstuderande). Kommitténs uppgifter regleras av Instruktion för
centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet, FS 1.2.1-1127-16
Ledamöter i Lärarhögskolans styrelse kan inte vara ledamöter i forskningskommittén.
Föreståndare eller biträdande föreståndare kan adjungeras utan rösträtt.

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå̊ universitet
(Dnr: FS 1.2.1-1127-16)
Lärarhögskolan vid Umeå̊ universitets styrelse ska inrätta en forskningskommitté till uppgift
att för styrelses och föreståndarens räkning bereda forskningsfrågor inom Lärarhögskolan
vid Umeå̊ universitets ansvarsområde. Ledamöter i LH:s styrelse kan inte vara ledamöter i
forskningskommittén.
I kommittén ingår
• Ordförande.
• Fakultetsrepresentanter verksamma inom det utbildningsvetenskapliga området vid
Umeå̊ universitet. Nominerade av respektive dekan.
• En till två (1–2) studeranderepresentanter.

Ärende p 67
Beslut om programstruktur för termin 3 inom
speciallärar- och specialpedagogprogrammen
utifrån inlämnade remissvar

Lärarhögskolan
Lärarhögskolans styrelse

Bilaga p 67 A
Förslag till beslut om programstruktur termin 3 inom
speciallärar- och specialpedagogprogrammen
Datum: 2018-10-25
Dnr FS 3.1.4-1505-17
:

Missiv
Förslag till beslut om programstruktur för termin 3 inom speciallärar- och
specialpedagogprogrammen utifrån inlämnade remissvar.

Den 3 juli 2018 infördes nya examensmål gällande neuropsykiatriska svårigheter inom
speciallärar- och specialpedagogprogrammen. Eftersom de nya examensmålen är
omfattande fattade Lärarhögskolans styrelse den 5 december 2017 beslut om att ge
programrådet för speciallärar- och specialpedagogprogrammen (nedan benämnt
programrådet) i uppdrag att tillsätta en grupp för att genomföra en översyn av
utbildningens innehåll och struktur samt att ge förslag på erforderliga anpassningar
utifrån de nya förutsättningarna, se bilaga 67 B.
Den 18 februari 2018 fattade Lärarhögskolans styrelse beslut om ny övergripande
utbildningsstruktur, kursansvar och poängfördelning för de båda programmen, se bilaga
67 C. Dessutom fattades beslut om innehåll i föreslagen breddningskurs under termin 3
för studenter inom speciallärarprogrammet med specialisering mot språk-, skriv-, och
läsutveckling och mot matematikutveckling. Därutöver beslutade styrelsen att ge en
arbetsgrupp som utsetts av programrådet att fortsätta utreda;
a) innehåll i breddningskurs för de studerande mot specialpedagogexamen och
studerande mot speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning ska
genomföra, samt
b) placering av föreslagen breddningskurs (först eller sist) under termin 3.
Styrelsen diskuterade också den föreslagna metodkursen motsvarande 7,5 hp som förlagts
under termin 3 i den nya programstrukturen och rekommenderade att denna kurs
innehållsligt bör vara lika för både speciallärar- och specialpedagogprogrammet. Här
fastställde styrelsen att ge programrådet i uppdrag att fortsätta utreda;


förslag till gemensam metodkurs för samtliga studenter oavsett program.

Beredning
Arbetsgruppen har utarbetat ett förslag på innehåll i och placering av breddningskursen.
Förslaget innebär att


studenter inom specialpedagogprogrammet genomför en kombinationskurs med
inriktning mot både språk-, skriv- och läsutveckling samt matematikutveckling,
7,5 hp



studenter inom speciallärarprogrammet med specialisering mot
utvecklingsstörning genomför en kombinationskurs med inriktning mot både
språk-, skriv- och läsutveckling samt matematikutveckling, 7,5 hp

Skäl till arbetsgruppens förslag är att behovet av kunskap i både språk-, skriv- och
läsutveckling samt matematikutveckling gäller även för specialpedagoger och
speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning. I funktionsnedsättningen
utvecklingsstörning ingår alltid svårigheter inom matematik, språk, läsning och
skrivning. Specialpedagogens huvuduppdrag är pedagogisk utveckling och handledning.
Med tanke på att språk-, skriv- läs och matematiksvårigheter är en vanligt förekommande
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Förslag till beslut om programstruktur termin 3 inom
speciallärar- och specialpedagogprogrammen
Datum: 2018-10-25
Dnr FS 3.1.4-1505-17
:

utmaning för många elever är det en fördel om även specialpedagoger har en
grundläggande kunskap inom de aktuella områdena inför sina handlednings- och
utvecklingsuppdrag. Dessutom anställer skolverksamheten numera till övervägande del
en av de yrkesgrupper som utbildas och inte en kombination av kompetenser.
Arbetsgruppens förslag har därefter diskuterats i programrådet.
Programrådet har berett styrelsens rekommendation om gemensam metodkurs för båda
programmen. Efter beredning har programrådet kommit fram till att inte förorda en
gemensam metodkurs motsvarande 7,5 hp, utan har istället lagt fram ett eget förslag där
metodkursen delas i två moment. Programrådets förslag innebär att samtliga studenter
oavsett program gemensamt genomför Grundläggande forskningsmetodik, 4,5 hp. Här
föreslår programrådet att Pedagogiska institutionen ges kursansvar och att
examinationen inom detta moment sker på godkänd nivå.
Enligt programrådets förslag delas därefter studenterna upp i Inriktningsfokuserad
forskningsmetodik, 3 hp. I detta moment är syftet att fokusera på utveckling och
examination av den studerandes forskningsplan. Programrådet menar att speciallärarna
bör delas upp utifrån vald specialisering såsom språk-, skriv-, och läsutveckling;
matematikutveckling; utvecklingsstörning, för att erhålla inriktningsspecifikt stöd i
utformandet av forskningsplanen. Här föreslår programrådet att Institutionen för
språkstudier ges kursansvar för studenter inom speciallärarprogrammet med
specialisering språk-, skriv-, och läsutveckling. Institutionen för naturvetenskapernas och
matematikens didaktik ges kursansvar för studenter inom speciallärarprogrammet med
specialisering matematikutveckling. Pedagogiska institutionen ges kursansvar för
studenter inom specialpedagogik samt studenter inom speciallärarprogrammet med
specialisering mot utvecklingsstörning. Därutöver föreslår programrådet att
examinationen inom detta moment sker på väl godkänd nivå.
Arbetsgruppens förslag på breddningskurs samt programrådets förslag på delad
metodkurs har sammanställts i en skrivelse vilken också diskuterats med personal vid LH
kansli. Därefter har skrivelsen remitterats ut till berörda institutioner, se bilaga 67 D.
Remissvar
Remissvar har inkommit från Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV),
Pedagogiska institutionen, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens
didaktik (NMD) samt Institutionen för språkstudier, se bilaga 67 E.
Sammanfattning av remissvaren gällande kursen i forskningsmetodik: TUV, NMD samt
Institutionen för språkstudier tillstyrker programrådets egna förslag på en metodkurs
delad i två moment. NMD anser att den föreslagna momentindelningen av kursen
forskningsmetodik är relevant med ett gemensamt moment samt ett mer inriktat moment
mot specialpedagogik, språk, matematik och utvecklingsstörning. I det inriktade
momentet kan det handla om examination av forskningsplan, vilket kan se lite olika ut på
de involverade institutionerna. NMD tillstyrker ett bra förslag men har inte synpunkter
på poängfördelningen.
Pedagogiska institutionen däremot ser det flera problem med programrådets förslag. Ett
stort problem är att Lärarhögskolans styrelse yttrade sig i frågan vid styrelsemötet 201802-15 där man förordade att kursinnehållet skulle vara innehållsligt lika för alla
inriktningar och att samläsning borde eftersträvas så långt som möjligt.
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:

Ett annat problem är att moment två omfattar en mindre del av kursen och föreslås vara
den VG-grundande delen av kursen. Pedagogiska institutionen ställer sig frågande till att
en student skulle kunna få VG på kursen på ett innehåll som motsvarar endast 40 % av
det totala kursinnehållet.
Pedagogiska institutionen ser över huvud taget inga vinster med att momentindela en
grundläggande kurs i forskningsmetodik på 7,5 hp. I en sådan kurs finns utrymme enbart
för de mest grundläggande delarna i en forskningsprocess. Vad som avses med
inriktningsfokuserad forskningsmetodik är av förslaget omöjligt att utröna, men det torde
inte finnas några sakliga skäl för att bryta ut vad som snarast förefaller vara en fråga om
forskningsdesign ur en grundläggande kurs om forskningsmetoder. Det
inriktningsfokuserade delen hör snarare hemma i kursen Examensarbete 15 hp, och i det
sammanhanget bör vara en fråga mellan handledare och student. Vårt förslag är alltså att
kursen Forskningsmetodik 7,5 hp hålls samman, att innehållet är lika för alla
inriktningar, att samläsning sker och att Pedagogiska institutionen ges kursansvar för
kursen.
Pedagogiska institutionen har en mycket god kompetens att ensamma genomföra en kurs
i forskningsmetodik, med en professor, två docenter och tre lektorer inom fältet. I miljön
finns dessutom två doktorander.
Sammanfattning av remissvaren gällande examenskursen: Samtliga svarande
institutioner tillstyrker programrådets förslag. Pedagogiska institutionen påpekar det
rimliga i att kursen i forskningsmetodik, 7, 5 hp föregår kursen i examensarbete, 15 hp
även om det står annorlunda i programrådets skrivelse.
Sammanfattning av remissvaren gällande breddningskursen: Samtliga svarande
institutioner tillstyrker arbetsgruppens förslag. Institutionen för naturvetenskapernas och
matematikens didaktik anser att skälen för upplägget av breddningskurserna är både
hållbara och betydelsefulla med tanke på att språk-, läs- skriv- och matematiksvårigheter
är en vanligt förekommande utmaning för många elever. Det är en fördel om både
specialpedagoger och speciallärare mot utvecklingsstörning har grundläggande kunskap
inom de aktuella områdena.
Förslag till styrelsebeslut





Lärarhögskolans styrelse ombeds diskutera och därefter besluta huruvida
Pedagogiska institutionen ska ges kursansvar för kursen Forskningsmetodik 7,5
hp, där innehållet är lika för alla inriktningar eller om kursen i
Forskningsmetodik ska delas upp i moment efter programrådets förslag enligt
skrivelse vilken tillstyrks av Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap,
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik samt
Institutionen för språkstudier,
Lärarhögskolans styrelse beslutar att fastställa programrådets förslag i kurs
examensarbete, 15 hp, då samtliga institutioner tillstyrker förslaget,
Lärarhögskolans styrelse beslutar att fastställa arbetsgruppens tillika
programrådets förslag om breddningskurs 7,5 hp, då samtliga institutioner
tillstyrker förslaget,
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:

Bilagor
Bilaga 67 B: Komplettering av riktade beställningar inom speciallärar- och
specialpedagogprogrammen, beslut från 171205
Bilaga 67 C: Ny struktur för speciallärar- och specialpedagogprogrammen inklusive
kursuppdrag, beslut från 180215
Bilaga 67 D. Skrivelse från programrådet för speciallärar- och
specialpedagogprogrammen
Bilaga 67 E: Remissvar från Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap,
Pedagogiska institutionen, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens
didaktik samt Institutionen för språkstudier

Expediering
Gunnar Schedin, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap,
Simon Wolming, Pedagogiska institutionen,
Daniel Andersson, Institutionen för språkstudier,
Helena Näs, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Mikael Henningsson, Institutionen för psykologi
Dessutom till programrådets ordförande Lili-Ann Kling, Anna Nordström, Agnetha Simm, Joakim
Bergbom och Birgitta Wilhelmsson
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2017-12-05
Sid 1 (3)

Närvarande ledamöter
Maria Löfgren
Johan Lithner
Per-Daniel Liljegren
Ann-Christin Gradin
Åsa Karlsson Sjögren
Sara Sjöstedt de Luna
Gunilla Näsström
Mikael Winberg
Stina Westerlund
Kristel Torgrimsson
Anton Darpö
Ann-Louise Silfver
Maria Norqvist

Rektor, ordförande, föredragande p 82-84, 86, 93-94
Professor, bitr. rektor, föredragande p 91
FoU-ledare, Region Västerbotten
Skoldirektör, för- och grundskolekontoret
Professor, dekan
Professor, prodekan
Universitetslektor
Universitetslektor
Universitetslektor,
Studentombud, UmPe
Ordförande, UmPe
Universitetslektor, vicedekan
Doktorand

Frånvarande
Kenneth Ekström
Leif Marklund

Gruppsuppleant för lärarrepresentanterna
Doktorand, gruppsuppleant

Övriga närvarande
Eva Alenius
Birgitta Wilhelmsson
Anna Lindqvist
Boa Drammeh

Fakultetssekreterare, sekreterare
Utbildningsledare, föredragande p 88-89
Universitetslektor, bitr. rektor, föredragande p 92
Kanslichef, föredragande p 90, 95

Ärende

Beslut/Åtgärd

--88

Förslag till komplettering av
riktade beställningar inom
speciallärarprogrammet och
specialpedagogprogrammet
FS 3.1.4-1505-17

Föredragande: Birgitta Wilhelmsson
2017-09-19 fastställde Lärarhögskolan beslut om beställning
av kurser för att tillgodose utbildningsdepartementets
förslag på ändringar i examensbeskrivningar för
speciallärarexamen och specialpedagogexamen.
Med anledning av remissinstansernas synpunkter justerar
utbildningsdepartementet skrivningarna i examensmålen
under rubriken ”Kunskap och förståelse” från fördjupad
kunskap till kunskap för både speciallärar- och
specialpedagogexamen. Utbildningarnas innehåll behöver
därför ses över och revideras och lärosätena ansvara själva
för hur det nya innehållet ska läggas upp och genomföras.
Ändringarna träder i kraft den 3 juli 2018. Institutioner som
berörs är Pedagogiska institutionen, institutionerna för
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Sid 2 (3)

tillämpad utbildningsvetenskap, språkstudier,
naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Styrelsen beslutar
att ge programrådet för speciallärar- och
specialpedagogprogrammen i uppdrag att föreslå en grupp
med representation från institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap, språkstudier, naturvetenskapernas
och matematikens didaktik och pedagogiska institutionen,
att gruppen ansvarar för att en översyn görs av
utbildningarnas innehåll och struktur samt att ge förslag på
erforderliga anpassningar utifrån de nya förutsättningarna,
att gruppen ansvarar för att lämna förslag på kursansvariga
institutioner samt medverkande institutioner inklusive
poängfördelning, där detta anses krävas för att en hög
kvalitativ utbildning upprätthålls,
att gruppens slutgiltiga förslag lämnas till rektor Maria
Löfgren enligt tidplan,
att remissomgång genomförs under januari månad, såväl i
programrådet som bland medverkande institutioner,
att för översyn av utbildningarnas innehåll och struktur
samt ge förslag på erforderliga anpassningar utifrån de nya
förutsättningarna utbetalas en ersättning för 3 personer á 15
lektorstimmar,
att det utgår utbetalning för 1 person á 25 lektorstimmar
med huvudansvar för tidplan och samordning av gruppens
arbete enligt ovan.

Missiv
Bilaga p 88 A
Riktad beställning för kurser inom speciallärar- och
specialpedagogprogrammen
Bilaga p 88 B
Riktad beställning för kurser inom speciallärar- och
specialpedagogprogrammen
Bilaga p 88 C
Konsekvensanalys
Bilaga p 88 D
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Sid 3 (3)

Förordning om ändring i högskoleförordningen
Bilaga p 88 E

---

Expedieras:
Mikael Henningsson, institutionen för psykologi
Simon Wolming, Pedagogiska institutionen
Gunnar Schedin, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Daniel Andersson, institutionen för språkstudier
Helena Näs, institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Lili-Ann Kling, ordf. programrådet för speciallärar- och specialpedagogprogrammen
Anna Nordström, Lärarhögskolan
Agnetha Simm, Lärarhögskolan
Birgitta Wilhelmsson, Lärarhögskolan
Anna Lindqvist, bitr. rektor Lärarhögskolan
Diariet
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Sid 1 (3)

Närvarande ledamöter
Maria Löfgren
Johan Lithner
Per-Daniel Liljegren
Ann-Christin Gradin
Åsa Karlsson Sjögren
Sara Sjöstedt de Luna
Gunilla Näsström
Mikael Winberg
Stina Westerlund
Kristel Torgrimsson

Rektor, ordförande, föredragande p 1-3, p 5, p 11-12
Professor, bitr. rektor, föredragande p 5-6, p 8-9
FoU-ledare, Region Västerbotten
Skoldirektör, för- och grundskolekontoret, fr o m p 6
Professor, dekan
Professor, prodekan
Universitetslektor
Universitetslektor
Universitetslektor, t o m p 13
Studentombud, UmPe

Frånvarande
Carina Hjelmer
Maria Norqvist
Ann-Louise Silfver
Anton Darpö
Leif Marklund

Gruppsuppleant för lärarrepresentanterna
Doktorand, gruppsuppleant
Universitetslektor, vicedekan
Ordförande, UmPe
Doktorand

Övriga närvarande
Eva Alenius
Birgitta Wilhelmsson
Carina Rönnqvist
Anna Nordström
Anna Lindqvist
Boa Drammeh

Fakultetssekreterare, sekreterare
Utbildningsledare, föredragande p 16
Forskningssamordnare, föredragande p 7
Controller, föredragande p 10
Universitetslektor, bitr. rektor, föredragande p
Kanslichef, föredragande p 13-15

Ärende

Beslut/Åtgärd

16

Föredragande: Birgitta Wilhelmsson

Ny struktur för specialläraroch
specialpedagogprogrammet
inklusive kursuppdrag
FS 3.1.4-1505-17

Under våren 2017 remitterade utbildningsdepartementet
promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om
neuropsykriatriska svårigheter till berörda lärosäten. I
promemorian föreslogs ändringar i
examensbeskrivningarna för speciallärar- och
specialpedagogexamen som syftade till en fördjupad och
breddad kunskap och kompetens i fråga om
neuropsykiatriska svårigheter. Det föreslogs att två nya
examensmål inom speciallärar- och
specialpedagogutbildningarna införs och att ett examensmål
för speciallärarexamen justeras. Lärarhögskolans styrelse
beslutade 2017-12-05 att ge programrådet i uppdrag att
tillsätta en grupp för att genomföra en översyn av
utbildningarnas innehåll och struktur samt att ge förslag på
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erfoderliga anpassningar utifrån de nya förutsättningarna,
se bilaga p 16 B.
Styrelsen diskuterar ärendet och föreslår att metodkursen
motsvarande 7,5 hp innehållsligt bör vara lika för både
speciallärar- och specialpedagogprogrammet. Styrelsen
rekommenderar samläsning i den mån det är möjligt.
Styrelsen beslutar
att fastställa förslag till utbildningsstruktur, kursansvar och
poängfördelning enligt bilagorna p 16 B-C,
att uppdra till rektor för Lärarhögskolan att besluta om
utvecklingsmedel enligt schablon för utveckling av kurser
under termin 1,
att uppdra till den arbetsgrupp som utsetts av programrådet
att fortsätta utreda:
a) vilken breddningskurs studerande mot
specialpedagogexamen och studerande mot
speciallärarexamen med inriktning mot
utvecklingsstörning ska läsa. Beslut tas därefter av
Lärarhögskolans styrelse,
b) placering av breddningskursen, först eller sist under
termin 3,
c) förslag till gemensam metodkurs för samtliga
studenter oavsett program vilken ska beredas i
programrådet för att därefter fastställas på
kommande styrelsesammanträde den 18/4.
Missiv
Bilaga p 16 A
Underlag för kursplanerevidering i samband med ny
utbildningsplan speciallärar- och specialpedagogprogram,
2017-12-21
Bilaga p 16 B
Förslag till ny programstruktur för speciallärar- och
specialpedagogexamen inklusive kursansvar och
poängfördelning
Bilaga p 16 C

Lärarhögskolan

901 87 Umeå

www.umu.se

Bilaga p 67 C
Protokollsutdrag
Lärarhögskolans styrelse

2018-02-15
Sid 3 (3)

Expediering
Mikael Henningsson, institutionen för psykologi
Simon Wolming, pedagogiska institutionen
Gunnar Schedin, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Daniel Andersson, institutionen för språkstudier
Helena Näs, institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Lili-Ann Kling, ordf. programrådet för speciallärar- och specialpedagogprogrammen
Anna Nordström, Lärarhögskolan
Agnetha Simm, Lärarhögskolan
Birgitta Wilhelmsson, Lärarhögskolan
Maria Löfgren, Lärarhögskolan
Anna Lindqvist, Lärarhögskolan
Diariet
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Bilaga p 16 A
Förslag till beslut av förändrad programstruktur för
speciallärar- och specialpedagogprogrammen
Datum: 2018-02-15
FS 3.1.4-1505-17

Missiv
Förslag till förändrad programstruktur för speciallärar- och
specialpedagogprogrammen
Bakgrund
Under våren 2017 remitterade utbildningsdepartementet promemorian
Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter
(U2017/01365/UH) till berörda lärosäten. I promemorian förslogs ändringar i
examensbeskrivningarna för speciallärarexamen och specialpedagogexamen som syftade
till en fördjupad och breddad kunskap och kompetens i fråga om neuropsykiatriska
svårigheter, så att barn och elever med neuropsykiatriska svårigheter kan bemötas på ett
bättre sätt. Det föreslogs att två nya examensmål inom speciallärar- och
specialpedagogutbildningarna införs och att ett examensmål för speciallärarexamen
justeras. Lärarhögskolans styrelse beslutade 2017 -12-05 att ge programrådet i uppdrag
att tillsätta en grupp för att genomföra en översyn av utbildningarnas innehåll och
struktur samt att ge förslag på erforderliga anpassningar utifrån de nya förutsättningarna.
Beredning
Programrådet för specialpedagog- och speciallärarprogrammen har utsett en grupp med
representation från Pedagogiska institutionen, Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap, Institutionen för språkstudier. Gruppen har utvecklat ett förslag
Underlag för kursplanerevidering i samband med ny utbildningsplan specialpedagog
och speciallärarprogram, 2017-12-21, bilaga 1. En remissomgång av utarbetat förslag har
nu slutförts och remissvar har inkommit från fem institutioner, se bilagor 2- 6.
Lärarhögskolans kansli har vägt samman de inkomna remissförslagen och
vidareutvecklat underlagen samt därefter samverkat med programrådets ordförande.
Föreslagna medverkande institutioner under termin 1 har även ombetts inlämna en
beskrivning av sin lärarresurs och forskningsmiljö för de områden som behandlas under
termin 1. Sammanställningar har inkommit från Psykologiska institutionen, Institutionen
för språkstudier och Pedagogiska institutionen. Muntlig dialog har även förts mellan
rektor för Lärarhögskolan och prefekt vid Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap utifrån en preliminär version av institutionens
kompetensförsörjningsplan.
Förslag till styrelsebeslut
Lärarhögskolans styrelse beslutar att:
•
•
•

fastställa förslag till utbildningsstruktur, kursansvar och poängfördelning enligt
bilaga 1 och 2,
uppdra till rektor för Lärarhögskolan att besluta om utvecklingsmedel enligt
schablon för utveckling av kurser under termin 1,
uppdra till den arbetsgrupp som utsetts av programrådet att fortsätta utreda:
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Bilaga p 16 A
Förslag till beslut av förändrad programstruktur för
speciallärar- och specialpedagogprogrammen
Datum: 2018-02-15
FS 3.1.4-1505-17

a) Vilken breddningskurs studerande mot specialpedagogexamen och studerande
mot speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning ska läsa,
b) Placering av breddningskursen, först eller sist under termin 3.
Uppdra till rektor för Lärarhögskolan att besluta om a och b efter utredning av
arbetsgrupp och behandling i programråd.

Tidplan
•
•
•
•

5 december 2017 - Beslut i Lärarhögskolans styrelse om översyn av
utbildningarnas innehåll och struktur,
December 2017 – Utveckling av förslag på utbildningarnas innehåll och struktur
samt erforderliga anpassningar. Slutgiltigt förslag lämnas till rektor Maria
Löfgren, Lärarhögskolan, senast 4 januari 2018,
Januari 2018 - Remissomgång genomförs,
Februari 2018 - Beslut i Lärarhögskolans styrelse om utbildningarnas innehåll och
struktur samt kursuppdrag och poängfördelning.

Bilagor
•
•
•

Underlag för kursplanerevidering i samband med ny utbildningsplan
specialpedagog och speciallärarprogram, 2017-12-21, bilaga p 16 B
Förslag till ny programstruktur för specialpedagog- och speciallärarprogrammen
inklusive kursansvar och poängfördelning, bilaga p 16 C
Remissvar från institutionen för psykologi, språkstudier, naturvetenskapernas och
matematikens didaktik, tillämpas utbildningsvetenskap, pedagogik, bilaga p 16 D

Expediering

Mikael Henningsson, institutionen för psykologi
Simon Wolming, pedagogiska institutionen
Gunnar Schedin, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Daniel Andersson, institutionen för språkstudier
Helena Näs, institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Lili-Ann Kling, ordf. programrådet för speciallärar- och specialpedagogprogrammen
Anna Nordström, Lärarhögskolan
Agnetha Simm, Lärarhögskolan
Birgitta Wilhelmsson, Lärarhögskolan
Maria Löfgren, Lärarhögskolan
Anna Lindqvist, Lärarhögskolan Diariet
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Underlag för kursplanerevidering i samband med ny
utbildningsplan specialpedagog och
speciallärarprogram, 2017-12-21
Termin 1 (30 hp) Delvis gemensamt för specialpedagog och
speciallärarprogrammen

Den första terminen ger en gemensam grund för specialpedagog- och speciallärarprogrammet. Under
terminen ges kurser som behandlar det specialpedagogiska verksamhets- och forskningsområdet.
Kurserna ger kunskap om aktuell nationell och internationell forskning, centrala begrepp och teorier
inom området samt fördjupar kunskap om specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion med
fokus på bemötande, samtal, samverkan, utredning och bedömning samt förebyggande arbete i syfte
att undanröja hinder för att möta behoven hos alla elever. Dessutom behandlas området elevers
utveckling och lärande, funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska svårigheter.

Här följer förslag på teman i relation till examensmålen för de båda
inriktningarna:
Tema 1: Introduktion, 7, 5 hp (delvis gemensam för alla inriktningar)
Kommentar: Moment 1 läses gemensamt av alla inriktningar. Moment 2 har separat innehåll för
specialpedagogstudenter respektive speciallärarstudenter.
Moment 1 (gemensamt för alla inriktningar): Introduktion, 2,5 hp
Följande områden behandlas i moment 1:
• Centrala specialpedagogiska teorier och begrepp
• Historiska perspektiv
• ICF- funktionsnedsättning/funktionshinder i relation till kategoriskt och relationellt
perspektiv
• Barns och elevers utveckling – psykologi och språkstudier
Förslag på medverkande institutioner:
Pedagogiska institutionen och TUV

Följande examensmål behandlas i moment 1:
•
visa kunskap om barn och elever i behov av särskilt stöd i ett historiskt perspektiv (enbart speclärarna)
•
visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna (alla)
•
visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det
pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever, (alla)

Moment 2a (specialpedagogstudenter): Specialpedagogiska fältet, 5 hp
Följande områden behandlas i moment 2a:
• Fördjupning i centrala specialpedagogiska teorier och begrepp (segregering, exkludering,
integrering, inkludering, delaktighet, likvärdighet, normalitet/avvikelse, differentiering, en
skola för alla)
1
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•
•
•
•

Samhälleliga, vetenskapliga och etiska aspekter på den specialpedagogiska verksamheten
med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter
Vetenskap och beprövad erfarenhet
Historiska perspektiv
ICF- funktionsnedsättning/funktionshinder i relation till kategoriskt och relationellt
perspektiv

Förslag på medverkande institutioner:
Pedagogiska institutionen och TUV.
Följande examensmål behandlas i moment 2a:
•
visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik (enbart specped)
•
visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna (alla)
•
visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt
kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
(alla)

Moment 2b (speciallärarstudenter): Barns och elevers utveckling, 5 hp
Följande områden behandlas i moment 2b:
• Barns kognitiva och socio-emotionella utveckling (förskola till tonår) - psykologi
• Barns språk- och begreppsutveckling (förskola till tonår) – språkstudier
Förslag på medverkande institutioner:
Institutionen för psykologi, Språkstudier och Pedagogiska institutionen
Följande examensmål behandlas i moment 2b:
•
visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling och stimulans av denna,
(speclärare)
•
visa fördjupad kunskap om barns och elevers utveckling och lärande och visa kunskap om utveckling och
lärande hos barn och elever med funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter
(speclärare)

Tema 2: Speciallärarens och specialpedagogens yrkesfunktion
(gemensamt för alla inriktningar), 15 hp:
Följande områden behandlas i tema 2:
• Professionella samtal
• Kollegial handledning och kollegialt lärande
• Samverkan med andra yrkesgrupper
• Pedagogisk utredning på skol- och gruppnivå, aktuella styrdokument
• Förebyggande arbete för att undanröja hinder i lärmiljön
• Förhållningsätt, självkännedom, empatisk förmåga och bemötande
Förslag på medverkande institutioner:
TUV och Pedagogiska institutionen.
2
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Examensmål som behandlas under tema 2:
•
visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor,
föräldrar och andra berörda, (enbart specped)
•
visa förmåga att, beroende på vilken specialisering som valts, vara en kvalificerad samtalspartner och
rådgivare i frågor som rör
1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling,
2. barns och elevers matematikutveckling,
6. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med utvecklings-störning (enbart speclärare)
•
visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer och yrkesgrupper, (alla)
•
visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera
svårigheter för individen i de lärmiljöer där barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under förskoleeller skoldagen, (enbart speclärare)
•
visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i
arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, (enbart specped)
•
visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på
organisations-, grupp- och individ-nivå, (enbart specped)
•
visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska
arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever, (alla)
•
visa självkännedom och empatisk förmåga, (alla)

Tema 3: Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer (gemensamt för
alla inriktningar), 7,5 hp:
Följande områden behandlas i tema 3:
• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: kognitiva och sociokulturella
förklaringsmodeller, konsekvenser för lärande - psykologi, pedagogik och TUV
• Grundläggande kunskaper om neuropsykiatriska utredningar och implikationer för
pedagogisk praktik - psykologi, pedagogik och TUV
• Tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i arbetet med anpassningar i olika
lärmiljöer - pedagogik och TUV
Förslag på medverkande institutioner:
Psykologiska institutionen, Pedagogiska institutionen och TUV.
Examensmål som behandlas under tema 3:
•
visa kunskap om funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter (alla)
•
visa förmåga att kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på neuropsykiatriska svårigheter samt
tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer, (alla)
•
visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete och
bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, (alla)
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Termin 2 (30 hp) Speciallärarinriktningarna

Andra terminen ger kurser inom specialiseringar med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling,
matematikutveckling och utvecklingsstörning. Terminen ger fördjupade ämneskunskaper i relation till
den inriktning som studenten valt samt i förhållande till speciallärarens yrkesfunktion med fördjupat
fokus på samtal, utredning, åtgärdsprogram och ett individanpassat arbetssätt.
Kommentar: Respektive specialisering ansvarar för att revidera kurserna som ingår i termin 2.

Här följer förslag på teman i relation till examensmålen för
speciallärarinriktningarna:
Tema 1: Fördjupade ämneskunskaper i relation till respektive
specialisering
Följande områden behandlas i tema 1:
• Typisk utveckling i relation till respektive specialisering.
• Funktionsnedsättningar i relation till respektive specialisering.
• Överlappning neuropsykiatriska svårigheter i relation till respektive specialisering.
Följande examensmål behandlas i relation till respektive specialisering:
•
visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt
kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
•
visa fördjupad kunskap om barns och elevers utveckling och lärande och visa kunskap om utveckling och
lärande hos barn och elever med funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter
samt beroende på vilken specialisering som valts, fördjupad kunskap om
1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling,
2. barns och elevers matematikutveckling,
3. barn och elever med utvecklingsstörning och deras allsidiga kunskaps-utveckling i relation till
undervisningsämnen eller ämnesområden.

Tema 2: Genomföra pedagogiska utredningar och analysera individens
svårigheter
Följande områden behandlas i tema 5:
• Pedagogiska utredningar på individnivå
• Samverkan i arbete med utredningar
• Formativ bedömning och betygsättning
• Metoder för bedömning
Följande examensmål behandlas i relation till respektive specialisering:
•
visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera
svårigheter för individen i de lärmiljöer där barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under förskoleeller skoldagen,
•
visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer och yrkesgrupper,
•
visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning,
•
För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling ska också studenten
– visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers språk-,
skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling.
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Tema 3: Individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt
stöd
Följande områden behandlas i tema 3:
• Förebyggande arbete
• Undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön
• Utformning av åtgärdsprogram
Följande examensmål behandlas i relation till respektive specialisering:
•
visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete och
bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer,
•
visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd
•
visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram för enskilda elever i
samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens
lärmiljöer,

Tema 4: Kvalificerad samtalspartner
Följande område behandlas i tema 4:
• Samtal och rådgivning på individnivå med fokus på specialisering
Följande examensmål behandlas i relation till respektive specialisering:
•
visa förmåga att, beroende på vilken specialisering som valts, vara en kvalificerad samtalspartner och
rådgivare i frågor som rör :
1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling,
2. barns och elevers matematikutveckling,
3 lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med utvecklings-störning,

Termin 2 (30 hp) Specialpedagoginriktningen

Andra terminen ger kurser som handlar om specialpedagogiska kunskapsområden. Terminen ger
kunskaper om hinder och svårigheter i olika lärmiljöer samt om hur verksamheters lärmiljöer kan
utvecklas. Vidare fördjupas kunskaper om specialpedagogens yrkesfunktion med fördjupat fokus på
utredningar och åtgärdsprogram, kompetensutveckling, samverkan samt utveckling och utvärdering
av pedagogiska verksamheter.

Följande teman behandlas under termin 2 för
specialpedagogprogrammet:
Tema 1: Specialpedagogiska yrkesfunktionen, kunskapsområden och
utveckling av lärmiljöer
Följande områden behandlas i tema 1:
• Specialpedagogens roll i samverkan med andra yrkeskategorier och verksamheter
• Specialpedagogens roll och uppdrag i utredning och åtgärdsprogram
5
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•
•

Specialpedagogens roll i utveckling av lärmiljöer
Specialpedagogiska kunskapsområden inbegripet funktionsnedsättningar/NPF

Förslag på medverkande institutioner:
TUV och Pedagogiska institutionen
Examensmål som behandlas under tema 1:
•
visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer och yrkesgrupper, (alla)
•
visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på
organisations-, grupp- och individ-nivå
•
visa kunskap om funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter
•
visa förmåga att kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på neuropsykiatriska svårigheter samt
tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer

Tema 2: Kompetensutveckling och förändringsarbete
Följande områden behandlas i tema 1:
• Kompetensutveckling i relation till uppdraget
• Förebyggande arbete och förändringsarbete
• Utveckling och utvärdering av verksamheter och lärmiljöer
• Pedagogiska bedömningar i relation till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
• Samtal och rådgivning relaterat till förändringsarbete
Förslag på medverkande institutioner:
Pedagogiska institutionen, TUV och Psykologiska institutionen
Examensmål som behandlas under tema 2:
•
visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i
arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer
•
visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det
pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever, (alla)
•
visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
•
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens
•
visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådigare i specialpedagogiska frågor för
kollegor, föräldrar och andra berörda
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Termin 3 (30 hp) Delvis gemensam för båda inriktningarna

Sista terminen ger kurser som handlar om forskningsmetoder, metodologisk och teoretisk
medvetenhet, etiska aspekter samt genomförandet av ett självständigt arbete (examensarbete) i
relation till vald specialisering. Dessutom ges en fördjupningskurs som inriktas mot centrala delar av
yrkesprofessionen.

Följande teman behandlas under termin 3:
Tema 1: Metodkurs och examensarbete (22 hp)

Metodkurs och examensarbete pågår parallellt med uppstart vid terminsstart. Central
examinationsuppgift i metodkursen är en forskningsplan som handleds av studentens handledare i
examensarbetet och examineras av examensarbetets examinator. Forskningsplanen bör vara godkänd
innan studenten startar upp datainsamling. Övriga undervisningsinslag i metod sker parallellt med
skrivandet av examensarbetet.
Förslag på medverkande institutioner:
Respektive institution ansvarar för denna kurs i relation till respektive specialisering (förslagsvis
innehåller temat gemensamma inslag
Examensmål som behandlas under tema 1:
•
visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt
kunskap om relationen mellan veten-skap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
•
visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
•
visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,
•
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fort-löpande utveckla sin kompetens.

Tema 2: Fördjupningskurs (8 hp)

Kursen ges i slutet på terminen och ger studenterna möjlighet att fördjupa sig inom ett ämnesområde
som är centralt för yrkesfunktionen. Programrådet ser några olika alternativa lösningar. Man kan även
tänka sig i alternativ 2 att det finns fler moduler att välja mellan, men vi bedömer att studenten bör
välja max 2 moduler eftersom det krävs minst 4 hp för att det ska vara möjligt att ge ett bra innehåll.
Alternativ 1
Respektive institution tar fram ett kursinnehåll med omfattning 8 hp (exempel på möjliga teman:
pedagogiskt utvecklingsarbete, elevhälsans arbete, svåra samtal, språk-, läs- och skrivsvårigheter,
matematiksvårigheter). Studenterna väljer vilken kurs de önskar gå.
Alternativ 2
Vi tar fram 3-4 kursmoduler (1 modul = 4 hp) som ger baskunskaper inom respektive specialisering, t
ex
Modul 1: pedagogiskt utvecklingsarbete
Modul 2: utvecklingsstörning
Modul 3: språk-, läs- och skrivsvårigheter
Modul 4: matematiksvårigheter
•

Speciallärare inriktning utvecklingsstörning väljer två moduler (modul 1, 3 eller 4).
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•
•
•

Speciallärare inriktning matematik väljer två moduler (modul 1, 2 eller 3).
Speciallärare inriktning språk-, läs- och skriv väljer två moduler (modul 1, 2 eller 4).
Specialpedagogstudenterna väljer två moduler (2, 3 eller 4).

Arbetsgruppen: Anneli Nielsen, Maria Levlin, Åsa Lövqvist, Göran Widding
Umeå 2017-12-21
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Förslag till beslut om förändrad programstruktur för speciallärar- och
specialpedagogprogrammen utifrån inlämnad remissvar som inkommit till
Lärarhögskolans kansli.
Under 2017 har utbildningsdepartementet infört nya examensmål gällande
neuropsykiatriska svårigheter inom speciallärar- och specialpedagogprogrammen.
Införandet av de nya examensmålen innebär att utbildningarnas innehåll behöver ses
över och revideras. Lärosätena ansvarar för hur det nya innehållet ska läggas upp och
genomföras så att studenterna har förutsättningar att nå de nya examensmålen för
utbildningarna. I det sammanhanget ska lärosätena även bedöma vilken omfattning (dvs.
motsvarande antal högskolepoäng) den föreslagna breddningen om neuropsykiatriska
svårigheter ska anses motsvara för att studenterna ska nå de nya examensmålen. Det
åligger således varje lärosäte att besluta om sina utbildningars närmare innehåll och
utformning. Ändringarna träder i kraft den 3 juli 2018.
Utifrån inkomna remissvar till Lärarhögskolans kansli följer här nedan det förslag på
revideringar av utbildningsstrukturerna (se medföljande exeldokument) och det innehåll
som Lärarhögskolans ledning förordar
Termin 1
Specialpedagogprogrammet- och speciallärarprogrammen vid Umeå universitet har
under åtskilliga år genomfört första terminens kurser gemensamt för samtliga
inriktningar. Lärarhögskolan förordar att de båda programmen även fortsättningsvis ska
nyttja detta upplägg för att studenterna ska ges möjlighet att utveckla en gemensam
kunskapsbas och förberedas för samverkan i sin kommande yrkesutövning. Förutom att
en gemensam kunskapsbas och samverkan gynnas, finns skäl till att termin 1 ska läsas
gemensamt av studenterna på båda programmen. Det nya examensmålet som i
underlaget bearbetas i tema tre, under första terminen, förutsätter en kunskapsgrund
gällande barns utveckling hos samtliga studenter, oavsett inriktning. Lärarhögskolan
förespråkar därför att studenterna inom båda programmen genomför samma innehåll
under termin 1. Dock kan examinationsuppgifterna med fördel skilja beroende på
utbildning.
Tema 1: Moment 1 - Introduktion, 2,5 hp
Följande områden behandlas i tema 1, moment 1:
• Centrala specialpedagogiska teorier och begrepp
• Historiska perspektiv
• ICF- funktionsnedsättning/funktionshinder i relation till kategoriskt och
relationellt perspektiv
• Barns och elevers utveckling – psykologi och språkstudier
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Tema 1: Moment 2 - Barns och elevers utveckling, 5 hp
Följande områden behandlas i tema 1, moment 2:
•

Fördjupning i centrala specialpedagogiska teorier och begrepp (Vetenskap och
beprövad erfarenhet segregering, exkludering, integrering, inkludering,
delaktighet, likvärdighet, normalitet/avvikelse, differentiering, en skola för alla)

•
•

Barns kognitiva och socio-emotionella utveckling (förskola till tonår) - psykologi
Barns språk- och begreppsutveckling (förskola till tonår) – språkstudier

Tema 2: Speciallärarens och specialpedagogens yrkesfunktion, 15 hp
Följande områden behandlas i tema 2:
• Professionella samtal
• Kollegial handledning och kollegialt lärande
• Samverkan med andra yrkesgrupper
• Pedagogisk utredning på skol- och gruppnivå, aktuella styrdokument
• Förebyggande arbete för att undanröja hinder i lärmiljön
• Förhållningsätt, självkännedom, empatisk förmåga och bemötande

•

Samhälleliga, vetenskapliga och etiska aspekter på den specialpedagogiska
verksamheten med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter

Tema 3: Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer, 7,5 hp
Följande områden behandlas i tema 3:
• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: kognitiva och sociokulturella
förklaringsmodeller, konsekvenser för lärande - psykologi, pedagogik och TUV
• Grundläggande kunskaper om neuropsykiatriska utredningar och implikationer
för pedagogisk praktik - psykologi, pedagogik och TUV
• Tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i arbetet med
anpassningar i olika lärmiljöer - pedagogik och TUV
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Termin 2 Speciallärarutbildningen, 30 hp
Lärarhögskolan förordar att remissförslaget följs för termin 2 för
speciallärarutbildningens specialiseringar.
Andra terminen ger kurser inom specialiseringar med inriktning språk-, skriv- och
läsutveckling, matematikutveckling och utvecklingsstörning. Terminen ger fördjupade
ämneskunskaper i relation till den inriktning som studenten valt samt i förhållande till
speciallärarens yrkesfunktion med fördjupat fokus på samtal, utredning, åtgärdsprogram
och ett individanpassat arbetssätt. Respektive specialisering ansvarar för att revidera
kurserna som ingår i termin 2.
Tema 1: Fördjupade ämneskunskaper i relation till respektive
specialisering
Följande områden behandlas i tema 1:
• Typisk utveckling i relation till respektive specialisering.
• Funktionsnedsättningar i relation till respektive specialisering.
• Överlappning neuropsykiatriska svårigheter i relation till respektive
specialisering.
Tema 2: Genomföra pedagogiska utredningar och analysera individens
svårigheter
Följande områden behandlas i tema 2:
• Pedagogiska utredningar på individnivå
• Samverkan i arbete med utredningar
• Formativ bedömning och betygsättning
• Metoder för bedömning
Tema 3: Individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt
stöd
Följande områden behandlas i tema 3:
• Förebyggande arbete
• Undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön
• Utformning av åtgärdsprogram
Tema 4: Kvalificerad samtalspartner
Följande område behandlas i tema 4:
• Samtal och rådgivning på individnivå med fokus på specialisering
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Termin 2 Specialpedagogutbildningen, 30 hp
Lärarhögskolan förordar att remissförslaget följs för termin 2 för
specialpedagogutbildningen.
Andra terminen ger kurser som handlar om specialpedagogiska kunskapsområden.
Terminen ger kunskaper om hinder och svårigheter i olika lärmiljöer samt om hur
verksamheters lärmiljöer kan utvecklas. Vidare fördjupas kunskaper om
specialpedagogens yrkesfunktion med fördjupat fokus på utredningar och
åtgärdsprogram, kompetensutveckling, samverkan samt utveckling och utvärdering av
pedagogiska verksamheter.
Tema 1: Specialpedagogiska yrkesfunktionen, kunskapsområden och
utveckling av lärmiljöer
Följande områden behandlas i tema 1:
• Specialpedagogens roll i samverkan med andra yrkeskategorier och
verksamheter
• Specialpedagogens roll och uppdrag i utredning och åtgärdsprogram
• Specialpedagogens roll i utveckling av lärmiljöer
• Specialpedagogiska kunskapsområden inbegripet funktionsnedsättningar/NPF
Förslag på medverkande institutioner:
TUV och Pedagogiska institutionen

Tema 2: Kompetensutveckling och förändringsarbete
Följande områden behandlas i tema 2:
• Kompetensutveckling i relation till uppdraget
• Förebyggande arbete och förändringsarbete
• Utveckling och utvärdering av verksamheter och lärmiljöer
• Pedagogiska bedömningar i relation till vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekter
• Samtal och rådgivning relaterat till förändringsarbete
Förslag på medverkande institutioner:
Pedagogiska institutionen, TUV och Psykologiska institutionen
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Termin 3 Specialpedagogprogrammet- och speciallärarprogrammen, 30 hp
Termin 3 fokuserar på vetenskaplig metodkurs, självständigt arbete (examensarbete) och
breddningskurs.
Tema 1: Vetenskaplig metodkurs, 7,5 hp
Remissförslaget utgår från att vetenskaplig metodkurs och det självständiga arbetet
motsvaras av 22 hp och att dessa båda kurser genomförs parallellt. Examinationen, i form
av en forskningsplan, i metodkursen förslås ske parallellt med att kursen i självständigt
arbete (examensarbete) påbörjats. Lärarhögskolan menar att detta är inte är praktiskt
genomförbart. Examinationerna i metodkursen måste behandlas på annat sätt och
genomföras så att de kan passas in, och är till nytta för studenternas självständiga arbete
(examensarbete).
Till skillnad från remissförslaget som menar att respektive institution ansvarar för
genomförande och examination av den vetenskapliga metodkursen anser Lärarhögskolan
att kursen i vetenskaplig metod ska vara gemensam för samtliga studenter inom båda
utbildningarna och programinriktningar med en institution som kursansvarig. Dock kan
med fördel övriga berörda institutioner medverka i kursen.
Tema 2: Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp
Förslag på medverkande institutioner:
Respektive institution ansvarar för denna kurs i relation till respektive
utbildning/specialisering.
Tema 3: Breddningskurs, 7,5 hp
Kursen ger studenterna möjlighet att bredda sin kompetens inom ett ämnesområde som
är centralt för yrkesfunktionen. I remissförslaget, där kursen motsvaras av 8 hp, ges
alternativa lösningar om 4 hp vardera vilka föreslås vara valbara för studenterna. I
remissförslaget anges Man kan även tänka sig i alternativ 2 att det finns fler moduler
att välja mellan, men vi bedömer att studenten bör välja max 2 moduler eftersom det
krävs minst 4 hp för att det ska vara möjligt att ge ett bra innehåll.
Lärarhögskolan rekommenderar dock inte valbara alternativ utan bedömer att
förutbestämda kurser är mer lämpligt. Dels kräver valbara kurser att studenterna
anmäler sig via antagnings.se till kursen vilket ger en ökad administrativ hantering, dels
finns det en risk att få studenter väljer en av kurserna vilket i så fall skulle ge en mycket
begränsad studentpeng. Lärarhögskolan förordar istället att breddningskursen utvecklas
motsvarande 7,5 hp inom samtliga specialiseringar; språk, skriv och läsutveckling samt
matematikutveckling enligt följande:
-

studerande mot speciallärarexamen inom språk, skriv och läsutveckling läser
under termin 3 en breddningskurs på 7,5 hp inom matematikutveckling,
studerande mot speciallärarexamen inom matematikutveckling läser en
breddningskurs inom språk, skriv och läsutveckling 7,5 hp,
vilken breddningskurs, alternativt om det ska vara valbart, studerande mot
speciallärarexamen inriktning utvecklingsstörning samt studerande mot
specialpedagogexamen ska läsas utreds av den arbetsgrupp som utsetts av rådet
för beslut av rektor för Lärarhögskolan under våren 2018. Lärarhögskolans förslag
är att studerande mot specialpedagogexamen samt studerande mot
speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning ska läsa en
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breddningskurs i språk, skriv och läsutveckling. Detta förslag bör dock prövas av
den arbetsgrupp som programrådet utsett. Även programrådets synpunkter bör
beaktas.
Dessa kurser skulle dessutom kunna erbjudas som fristående breddningskurser för
kommunernas speciallärare och specialpedagoger.
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Termin 1, 30 hp

Tema 1

Specialpedagogutbildningen
Remissförslag innehåll Remissförslag Lärarhögskolans förslag Lärarhögskolans
institutioner
förslag
institutioner och
poängfördelning
Moment 1
Moment 1
Introduktion, 2,5 hp
Pedagogiska
Introduktion, 2,5 hp
Pedagogiska inst
inst, TUV
kursansvar
gemensam för alla
gemensam för alla
2,5 hp
Moment 2a
Moment 2
Specialpedagogiska
Pedagogiska
Barns och elevers
Pedagogiska inst
fältet, 5 hp
inst, TUV
utveckling, 5 hp
kursansvar 2 hp

Tema 2

gemensam för alla

Speciallärarens och
specialpedagogens
yrkesfunktion, 15 hp

Pedagogiska
inst, TUV

gemensam för alla

Tema 3

Speciallärarutbildningarna

Neuropsykiatriska
svårigheter i olika
lärmiljöer, 7,5 hp
gemensam för alla

Psykologi,
Pedagogiska
inst, TUV

Remissförslag innehåll

Moment 1
Introduktion, 2,5 hp
gemensam för alla
Moment 2b
Barns och elevers
utveckling, 5 hp

Pedagogiska
inst,
språkstudier,
psykologi.

Moment 1
Introduktion, 2,5 hp
gemensam för alla
Moment 2
Barns och elevers
utveckling, 5 hp

Lärarhögskolans
förslag institutioner
och poängfördelning

Pedagogiska inst
kursansvar
2,5 hp
Pedagogiska inst
kursansvar 2 hp / 1
hp
Språkstudier 1,5 hp
Psykologi 1,5 hp

Speciallärarens och
specialpedagogens
yrkesfunktion, 15 hp

gemensam för alla

Pedagogiska inst
5hp
Pedagogiska inst
kursansvar 3,5 hp

gemensam för alla

TUV 2 hp
Psykologi 2 hp

Lärarhögskolans
förslag

gemensam för alla

TUV kursansvar
10 hp

gemensam för alla

Pedagogiska
inst TUV

Språkstudier 1,5
hp /
Psykologi 1,5 hp

Speciallärarens och
specialpedagogens
yrkesfunktion, 15 hp

Neuropsykiatriska
svårigheter i olika
lärmiljöer, 7,5 hp

Remissförslag
institutioner

Neuropsykiatriska
svårigheter i olika
lärmiljöer, 7,5 hp
gemensam för alla

Pedagogiska
inst TUV

Speciallärarens och TUV kursansvar 10
specialpedagogens
hp
yrkesfunktion, 15 hp

gemensam för alla
Psykologi,
Pedagogiska
inst, TUV

Neuropsykiatriska
svårigheter i olika
lärmiljöer, 7,5 hp
gemensam för alla

Pedagogiska inst
5hp
Pedagogiska inst
kursansvar 3,5 hp
TUV 2 hp
Psykologi 2 hp
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Specialpedagogutbildningen

Speciallärarutbildningarna

Remissförslag innehåll Remissförslag Lärarhögskolans förslag Lärarhögskolans
institutioner
förslag
institutioner och
poängfördelning
Metodkurs och
Respektive inst.
Metodkurs 7,5 hp
Pedagogiska inst
examensarbete, 22 hp
kursansvar 7,5 hp

Termin 3, 30 hp

gemensam för alla

gemensam för alla

Examensarbete, 15 hp

gemensam för alla

Remissförslag innehåll

Remissförslag
institutioner

Lärarhögskolans
förslag

Lärarhögskolans
förslag institutioner
och poängfördelning

Metodkurs och
examensarbete, 22 hp

Respektive
inst.

Metodkurs 7,5 hp

NMD kursansvar 7,5
hp för
matematikutvecking
, Språkstudier
kursansvar för 7,5
hp språk‐, skriv och
läsutveckling.
Pedagogiska
institutionen
kursansvar för 7,5
hp
utveckingsstörning.

gemensam för alla

Pedagogiska inst
kursansvar 7,5 hp
för specialisering
utvecklingsstörning

Examensarbete, 15
hp

Respektive inst.

gemensam för alla

Respektive inst.

gemensam för alla
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Tema 2

Fördjupningskurs, 8 hp Respektive inst.

Valbara moduler

Breddningkurs 7,5 hp

Vilken kurs studerande
inom programmet ska
läsa, dvs. antingen
språk, skriv, läs eller
matematikutveckling
utreds i särskild ordning.

Språk kursansvar
7,5 hp

Fördjupningskurs, 8 hp

Valbara moduler

Respektive
inst.

Breddningkurs 7,5 Språk kursansvar 7,5
hp
hp för
specialiseringarna
utvecklingsströning
och matematik
Förbestämda kurs i NMD kursansvar 7,5
hp för specialisering
språk, skriv, läs
språk,skriv,läs
Förbestämda kurs i
matematik. För
inriktning
utvecklingsstörning
se
specialpedagogexam
en.
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Från Specialpedagogiska rådet vid
Lärarhögskolan, Umeå universitet
Bakgrund
Med anledning av förändringar i examensordningen för både specialpedagogoch speciallärarprogrammet under 2018 gjordes en översyn och förändring av
kursinnehåll vid Umeå universitet. Neuropsykiatriska funktionshinder och
svårigheter infördes med en kurs termin 1 (gemensam för alla studenter), 7,5
hp. Dessutom förändrades termin 3 med kursen examensarbete,15 hp och en
vetenskaplig metodkurs 7,5 hp. Kvarstår 7,5 hp som fått arbetsnamnet
breddningskurs. Här kommer våra tankar och förslag på termin 3.
Termin 3 för specialpedagog- och speciallärarprogrammet
Parallell start av kurs 1 och 2. Kurs 3 avslutar terminen.
Kurs 1: Examensarbete 15 hp
Pedagogiska institutionen är kursansvarig för specialpedagogik och
utvecklingsstörning, TUV är delaktiga i inriktning specialpedagogik. Språk och
matematik ansvarar för sina inriktningar.
Kurs 2: Forskningsmetodik (2 moment)
Pedagogiska institutionen är kursansvarig, språk och matematik är delaktiga
institutioner
Moment 1: Grundläggande forskningsmetodik, 4,5 hp
Förslag: Pedagogiska institutionen har ansvar och examinerar på G-nivå. Gäller
alla studenter dvs. specialpedagoger och speciallärare.
Moment 2: Inriktningsfokuserad forskningsmetodik, 3 hp
Förslag: Språk och matematik ansvarar för sina inriktningar och pedagogiska
institutionen ansvarar för specialpedagogik och utvecklingsstörning.
Examineras på VG-nivå.
Enligt ett styrelseprotokoll, 20170919, finns ett beslut om en timtilldelning för
arbete med kurs 1 och 2. Det är 3 ggr 15 timmar.
Förslag: Pedagogiska institutionen tillsammans med Språkstudier och NMD
utarbetar dessa kursplaner
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Kurs 3: Breddningskurs 7,5 hp
Lärarhögskolans styrelse har redan tidigare beslutat att speciallärare läs och
skriv läser en matematikkurs och speciallärare matematik läser en kurs i läs och
skriv. De studentgrupper som kvarstår är speciallärare med specialisering
utvecklingsstörning samt specialpedagogerna.
I rådet har vi diskuterat många olika möjligheter och vi har valt att ta hänsyn till
studenternas behov av kunskaper och kompetens och inte institutionernas
ekonomi, bemanning etc. Vår utgångspunkt är alltså det vi vet är och kommer
att vara värdefullt för studenterna i deras kommande yrkesroll.
Argument
Några av våra argument är:
-elever i svårigheter har ofta överlappande stödbehov i både språk, läsning,
matematik och koncentration. Det innebär att oavsett inriktning bör
specialläraren/specialpedagogen ha vissa grundläggande kunskaper inom alla
ämnesområden för att kunna ge ett så bra specialpedagogiskt stöd som möjligt
på både individ-, grupp- och skolnivå.
-behovet av kunskap i både språk, läsning och matematik gäller även för
specialpedagoger och speciallärare/utvecklingsstörning. I funktionsnedsättningen utvecklingsstörning ingår alltid svårigheter inom matematik,
språk, läsning och skrivning. Specialpedagogens huvuduppdrag är pedagogisk
utveckling och handledning. Med tanke på att språk-, läs- skriv- och
matematiksvårigheter är en vanligt förekommande utmaning för många elever
är det till fördel om även specialpedagogerna har en grundläggande kunskap
inom de aktuella områdena inför sina handlednings- och utvecklingsuppdrag.
-Skolverksamheten anställer till övervägande del i dagsläget en av de
yrkesgrupper vi utbildar och inte en kombination av kompetenser.
Förslag:
1. Speciallärare språk läser matematik 7,5 hp (tidigare beslut)
2. Speciallärare matematik läser språk 7,5 hp (tidigare beslut)
3. Specialpedagogerna läser en kombinationskurs med inriktning på både språk
och matematik 7,5 hp
4. Speciallärare utvecklingsstörning läser en kombinationskurs med inriktning
på både språk och matematik 7,5 hp
På uppdrag av det specialpedagogiska rådet
Ia Kling Sackerud

Ärende p 68
Beslut om revidering av studie- och
yrkesvägledarprogrammet

Lärarhögskolan
Lärarhögskolans styrelse
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:

Missiv
Förslag till beslut om revidering av studie- och yrkesvägledarprogrammet.

Uppdrag om översyn av programmet
På uppdrag från Lärarhögskolan fattades den 11 december 2017 beslut om att genomföra
en översyn av innehåll och struktur av studie- och yrkesvägledarprogrammet. I uppdraget
ingår också att ge förslag på eventuella förändringar, såväl innehållsliga som
strukturmässiga, se bilaga 68 B. Som ansvarig för uppdraget utsågs Gunnar Schedin,
prefekt vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
Bakgrund
Studie- och yrkesvägledarprogrammet innehåller kurser som totalt omfattar 180 hp och
distribueras dels via campusförlagd utbildning, dels via distansutbildning. Därutöver
erbjuds en variant av programmet om 90 hp till personer med tidigare relevant
akademisk utbildning om minst 180 hp. Denna variant har en överbryggande termin som
består av fristående kurser motsvarande 30 hp. Efter den överbryggande terminen
övergår studenterna till distansutbildningen under termin 5 och 6 för att fullfölja
studierna mot sin examen. Den överbryggande terminen ingår inte i programstudierna
och berörs i översynen endast i samband med beräkningar av arbetsbelastning inför
implementering av ny programstruktur samt förslag på förändrad fördelning av
kursansvar, se bilaga 68 C.
I programmet medverkar fyra kursansvariga institutioner; Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap, Institutionen för statsvetenskap, Pedagogiska institutionen och
Handelshögskolan. Därutöver medverkar lärare från andra institutioner med inslag i
olika kurser.
Beredning
Översynen har inneburit överväganden om vad som kan göras inom nuvarande kursers
omfattning och vad som bör förändras. Fokus har varit att ge förslag på en bredare
utbildning för att bättre möta behovet av s.k. breddad vägledning. Med breddad
vägledning menas att ge unga ett bättre och mer allsidigt stöd inför sina studie- och
yrkesval. Förslag på förändringar som leder till en jämnare och bättre fördelning mellan
terminerna för medverkande institutioner har också lagts fram, se bilaga 68 C. Syftet med
denna översyn är att ge konkreta exempel som underlag vilka kan bidra till utveckling av
programmet.
Som stöd för uppdraget har Gunnar Schedin fört samtal med medverkande institutioner,
verksamma studie- och yrkesvägledare samt studenter inom studie- och
yrkesvägledarprogrammet. Samtal har dock inte förts med programrådet för studie- och
yrkesvägledarprogrammet.
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Medverkande institutioners synpunkter på att flytta kursers position inom utbildningen
likväl som förändrad omfattning av inslag i utbildningen har beaktats så långt som
möjligt i förslaget. Då det gäller rent innehållsliga förändringar menar de medverkande
institutionerna att förbättringar och utveckling kontinuerligt sker inom ramen för
respektive kurs/er. I förslaget har även synpunkter från de studerande beaktats. Detta
gäller framför allt innehållsliga aspekter i kurser samt kursers placering inom
programmet.
Mot slutet av översynen presenterades förslagen till förändringar för verksamma studieoch yrkesvägledare vilka bedömde dessa som relevanta och motiverade.
Gunnar Schedin understryker vikten av att rådet för studie- och
yrkesvägledarprogrammet bör få ge synpunkter på de förslag till förändringar som
presenteras.
Ny struktur
I det redovisade förslaget har synpunkter från samtliga tillfrågade parter tillvaratagits.
Dessutom har anpassning av ny programstruktur gjorts så långt som möjligt, vilket
redovisas i bilaga 68 C. I bilagan klargörs förändringarna med kommentarer. I slutet av
bilagan redovisas även hur strukturen balanseras för respektive institution under de två
år som parallella strukturer kommer att existera. Avslutningsvis redovisas ny en
översiktlig struktur för studie- och yrkesvägledarprogrammet med planerad start hösten
2019.
I matrisen, se bilaga 68 D redovisas dels befintlig programstruktur med respektive kurs
FSR ifyllda, dels förslag till ny programstruktur. Rödmarkerade FSR är i behov av
revidering. Matrisens funktion är visa på hur kurser ”flyttats om” i den nya strukturen
samt vilka kurser som erhåller nytt innehåll.
I den nya programstrukturen, se bilaga 68 D, återfinns kurser markerade med grönt.
Dessa kurser genomförs i befintlig struktur men kommer att få ny position i den nya
programstrukturen (förutom den första kursen på programmet som ligger kvar på lika
position som idag). Poängtilldelningen föreslås vara densamma som i befintlig struktur,
men förslag till revidering av innehållet lämnas i översynen.
Markerade med gult är kurser som får ändrad omfattning i poängtilldelning. Kursen
Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp är i egentlig mening inte en ny kurs. I befintlig
struktur återfinns stora delar av detta innehåll i ett moment inom kursen Karriärteori
och vägledning 12, 5 hp. I förslaget delas momenten till två kurser där kursen
Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp förstärks med 2,5 hp och kursen Karriärteori och
vägledning erhåller 7, 5 hp .
Markerade med rött är kurs med delvis nytt innehåll alternativt ny kurs som kräver
utveckling. I förslaget utökas kursen Karriärutveckling i socialt och kulturellt perspektiv
med 7,5 hp till 22,5 hp som enligt förslaget bör fördelas i tre moment om 7,5 hp vardera. I
utökningen föreslås nytt innehåll såsom fokus på invandrares och flyktingars situation
och de stödfunktioner som samhället kan bidra med i studie- och
yrkesvägledarsammanhang. Kursen bör också belysa minoriteters, däribland HBTQ
personer, situation i samhället och i karriärutveckling. Kursen bör bidra med ett
normkritiskt perspektiv på studie- och yrkesvägledning.
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Dessutom föreslås i översynen en ny kurs Specialpedagogik för studie- och
yrkesvägledare, 7,5 hp som bör anknyta till den första kursen i utbildningen Studie- och
yrkesvägledningens grunder, 15 hp. Innehållet i kursen föreslås vara inriktad mot
yrkesrollen som studie- och yrkesvägledare. Skälen är den ökning av funktionsvariationer
bland barn och unga vuxna i utbildning. För att stödja dessa barn och unga vuxna i sina
studie- och yrkesval krävs ökad förståelse för deras möjligheter och begränsningar.
Kursen bör beakta funktionsvariationer av olika karaktär och de samhälleliga
stödfunktioner som är relevanta vid studie- och yrkesval. Ytterligare motiv är det stöd och
hjälp som skolan kan erbjuda vilket kräver gott samarbete och god kommunikation
mellan olika kompetenser inom skolan ex.
specialpedagog/speciallärare/skolsköterska/kurator.
Lärarhögskolans bedömning är att de revideringar som föreslås enligt bilaga 3 kan göras
inom ordinarie kursansvar för respektive kurs. Endast i två fall, Karriärutveckling i ett
socialt och kulturellt perspektiv, 22, 5 (termin 4) där nytt innehåll tillkommer och den
helt nya kursen Specialpedagogik för studie- och yrkesvägledare, 7,5 hp (termin 5)
behöver beställningar övervägas.
Förslag till styrelsebeslut





Lärarhögskolans styrelse beslutar att programrådet för studie- och
yrkesvägledarprogrammet bör inkomma med synpunkter på framlagt förslag
senast den 20 november. Synpunkterna lämnas till kanslichef Boa Drammeh.
Lärarhögskolans styrelse beslutar att uppdra åt Lärarhögskolans föreståndare att,
efter att ha tagit del av programrådets synpunkter, fatta beslut om reviderad
programstruktur samt uppdra till kursansvariga institutioner att genomföra ev.
revideringar och justeringar i enlighet med förslag (bilaga 3),
Lärarhögskolans styrelse beslutar att uppdra till Lärarhögskolans föreståndare att
utreda behov av ytterligare kompetens inom kursen Karriärutveckling i socialt och
kulturellt perspektiv, 22,5 hp, då nytt innehåll införs och fatta beslut om eventuell
beställning av dessa delar. Detsamma gäller för den nya föreslagna kursen
Specialpedagogik för studie- och yrkesvägledare, 7,5 hp med ett helt nytt innehåll.

Bilagor
Bilaga 68 B: 78A Utredning SYV samt 78 B Förslag av översyn av struktur och innehåll
SYV-programmet
Bilaga 68 C: Översyn av studie- och yrkesvägledarprogrammet
Bilaga 68 D: Uppdaterad matris för studie- och yrkesvägledarprogrammet
Expediering
Gunnar Schedin, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap,
Simon Wolming, Pedagogiska institutionen,
Magnus Blomgren, Institutionen för statsvetenskap,
Tomas Raattamaa, Handelshögskolan
Dessutom till programrådets ordförande Svea Maria Kuoppa, Anna Nordström, Agnetha Simm,
Joakim Bergbom, Ingela Jonasson och Birgitta Wilhelmsson
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Ärende p: 78
Ärendemening: Översyn av struktur och innehåll av studie- och
yrkesvägledarprogrammet
Föredragande: Boa Drammeh
Bakgrund: Rådet för studie- och yrkesvägledarprogrammet (syv-rådet) har föreslagit att
rektor för Lärarhögskolan ger ett uppdrag till prefekten vid institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap att revidera studie- och yrkesvägledarprogrammet i samverkan med
berörda institutioner.
Beslut: Gunnar Schedin, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, ges i uppdrag
att göra en översyn av innehåll och struktur av studie- och yrkesvägledarprogrammet och
presentera det för syv-rådet senast 1 juni 2018 samt löpande återkoppla till
Lärarhögskolans ledning. Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap ersätts med
100 000 kronor för uppdraget.
Motivering till beslut: Det behövs en bredare utbildning i vid vägledning som är hela
skolans angelägenhet. En individuell vägledningsundervisning behöver kompletteras med
en vägledning i vid bemärkelse som inkluderar samverkan med hela skolan. Kurser om
undervisning, gruppvägledning och individuell vägledning bör ses över. Andra exempel
på saker som måste ses över är praktikperioderna samt ingående kursers ordning.
Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli.
Bilagor: Förslag på utredningsdirektiv från ordförande i syv-rådet.
Projektkonto: 6000 00 005, vh 12
Utbetalningssätt: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap internfakturerar
Lärarhögskolan efter slutfört uppdrag.
Expedieras till: Maria Löfgren, Anna Lindqvist, Gunnar Schedin, Svea-Maria Kuoppa,
Anna-Karin Lidström Persson, Anna Nordström, Eva Alenius, diariet
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Förslag
2017-09-18

Till rektor för Lärarhögskolan, Umeå universitet
Maria Löfgren
Kopia till Gunnar Schedin

Översyn av struktur och innehåll av Studie- och yrkesvägledarprogrammet
Rådet för Studie- och yrkesvägledarprogrammet (syv-rådet) föreslår att rektor för Lärarhögskolan ger
uppdraget till prefekten vid Institutionen för Tillämpad utbildningsvetenskap att utreda en ny
struktur för Studie- och yrkesvägledarprogrammet i samverkan med berörda institutioner.
Av bland annat följande orsaker behövs en översyn:
-

-

-

Det behövs en bredare utbildning i vid vägledning som är hela skolans angelägenhet. En
individuell vägledningsundervisning behöver kompletteras med en vägledning i vid
bemärkelse som inkluderar samverkan med hela skolan. Kurser om undervisning,
gruppvägledning och individuell vägledning bör ses över.
Praktik perioderna bör ses över och kanske byta plats.
Några kurser bör komma i en annan ordning än idag för att studenterna ska vara mer
förberedda under praktikkurserna.
Det har hänt mycket i skolan sedan den senaste översynen med bl.a den stora andelen
flyktingar som har kommit och de har andra behov av vägledning. Utbildningen i
vägledningsinsatser bör utökas.
Kurser om karriärvägledning och stödinsatser för elever i behov av särskilt stöd bör betydligt
utökas.
Problemet med övergångar bör komma mer i fokus i samverkan med olika aktörer både i och
utanför skolan.
Problematik kring frånvaro, hemmasittande elever, psykosocial ohälsa otillräckliga resultat
bör uppmärksammas mera.
Kursen i utbildningssystemet kan eventuellt ingå delvis i praktikkurserna som förberedelse
inför praktiken så att utrymme ges till förslagen ovan.
Nuvarande strukturplan innebär ojämn arbetsbelastning för lärare.

Jag föreslår att Gunnar Schedin, Institutionen för Tillämpad utbildningsvetenskap gör en översyn
av innehåll och struktur av Studie- och yrkesvägledarprogrammet och presenterar det för Syvrådet under våren 2018. Kostnad för uppdraget: 100 000 kronor.
Tidplan
1 januari 2018 Arbetet med översynen startas.
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Kontakt tas med tex berörda institutioner, lärare, studentrepresentanter, representanter för
verksamhetsföreträdare, avnämare, andra Syv-utbildningar i landet, forskare och myndigheter.
Mars 2018 Det pågående arbetet presenteras för Syv-rådet.
1 juni 2018 är uppdraget utfört och lämnas till Syv-rådet och Lärarhögskolan.

Svea Maria Kuoppa,
ordförande i syv-rådet
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