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Missiv Verksamhetsberättelse för 2018
Sammanfattning
Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av verksamhetsplanen. En övergripande bedömning av
årets måluppfyllelse har gjorts avseende de för Lärarhögskolan relevanta huvudmålen som
beslutats av Umeå universitet. Dessa är:





samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet,
utbildning för gränslös kunskap,
forskning som spränger gränser och
det goda och effektiva universitetet.

Lärarhögskolans delmål under huvudmålet samverkan bedöms vara möjligt att nå inom tidsramen
som är utgången av 2020. Detta gäller också för huvudmålet utbildning för gränslös kunskap och
det goda och effektiva universitetet. Gällande forskning som spränger gränser bedöms tett av fem
delmål vara uppfyllda under 2017 och de resterande bedöms uppfyllas senast under 2020.
Nedanstående verksamheter lyfts fram i verksamhetsberättelsen:








Lärarhögskolan ansvarar för elva nationella uppdrag,
den nationella försöksverksamheten med praktiknära forskning,
kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen,
snabbspåret för arabisktalande nyanlända med examen eller erfarenhet som lärare eller
förskollärare,
försöksverksamheten för övningsskolor och övningsförskolor, övningsskoleprojektet, och
dess betydelse för vidareutvecklingen av VFU-arbetet,
UKÄ-utvärderingar av förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammen samt
ämneslärarprogrammet pågår för närvarande,
forskarskolan

Den bifogade bilagan med nyckeltal är ny för verksamhetsåret 2018. I nyckeltalstabellen framgår
bland annat att antalet helårsstudenter totalt har minskat från 2 127 till 2 051 sedan 2017, på en
femårsperiod ser vi dock en ökning på 23 procent. Antalet aktiva doktorander inom
Lärarhögskolans forskarskola har ökat från 50 till 74, vilket motsvarar en ökning med 48 procent.
Föredragande
Anna Rådström och Anna Nordström
Beredning
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli.
Förslag till beslut
Lärarhögskolans styrelse beslutar att:


fastställa verksamhetsberättelse för 2018.

Bilagor:
1. Verksamhetsberättelse 2018 Lärarhögskolan
2. Uppföljningsmall delmål 2018 Lärarhögskolan
3. VB nyckeltal Lärarhögskolan
Expedieras till:
Per Ragnarsson, Carina Henningsson, Lärarhögskolans kansli, Maria Löfgren
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Verksamhetsberättelse 2018, Lärarhögskolan
3.1.1 Beskrivning av Lärarhögskolan
Lärarhögskolan ansvarar för universitetets samlade ekonomiska resurser för lärarutbildning och
forskning inom det utbildningsvetenskapliga området. Uppdraget är tvådelat, för det första ska
Lärarhögskolan samordna, utveckla och kvalitetssäkra lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid
Umeå universitet. För det andra ska Lärarhögskolan vara en angelägenhet för hela universitetet och
samverka med parter inom såväl som utanför universitet.
Styrelsen och föreståndarens beslutsmöten är beslutande organ vid Lärarhögskolan. Beredande
organ är forskningskommittén, lärarutbildningsrådet samt de fem programråden. Ledamöter i de
beredande organen nomineras av fakulteterna och utses av styrelsen. Lärarhögskolans kansli är
ytterligare ett beredande organ som leds av en kanslichef. På kansliet sker det dagliga arbetet med
bland annat studievägledning, placeringar av studenter som ska ut på verksamhetsförlagd
utbildning (VFU), fördelning av ekonomiska resurser, arbete med regeringsuppdrag med mera.
Eftersom Umeå universitet är ett bredduniversitet har Lärarhögskolan ett brett programutbud inom
lärarutbildningsområdet och kan erbjuda flera vägar till läraryrket.
Inom Lärarhögskolan utbildas förskollärare, grundlärare för fritidshem, förskoleklass - årskurs 1–3
och årskurs 4–6, ämneslärare för årskurs 7–9 och för gymnasiet, yrkeslärare, studie- och
yrkesvägledare, speciallärare, specialpedagoger. Det erbjuds också kompletterande pedagogisk
utbildning (KPU) i tre varianter: halvfart, förhöjd studietakt samt en variant som riktar sig mot
personer med forskarexamen.
Lärarhögskolan stödjer utbildningsvetenskaplig forskning genom fördelning av medel till enskilda
forskare såväl som forskargrupper. En särskild profil utgör utveckling av forskning kopplat till
verksamhetsutveckling. Även forskarutbildning stödjs genom Forskarskolan inom det
utbildningsvetenskapliga området.
I föreliggande verksamhetsberättelse är nedan listade verksamheter sådana som Lärarhögskolan
speciellt önskar lyfta fram:








Lärarhögskolan ansvarar för elva nationella uppdrag,
den nationella försöksverksamheten med praktiknära forskning,
kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen,
snabbspåret för arabisktalande nyanlända med examen eller erfarenhet som lärare eller
förskollärare,
försöksverksamheten för övningsskolor och övningsförskolor, övningsskoleprojektet, och
dess betydelse för vidareutvecklingen av VFU-arbetet,
UKÄ-utvärderingar av förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammen samt
ämneslärarprogrammet pågår för närvarande,
forskarskolan
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3.1.2 Analys av resultat och bedömningar av måluppfyllelse
Huvudmål 1.3 Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet
Delmål LH: Lärarhögskolan samverkar nationellt och internationellt för att främja och
kvalitetssäkra lärarutbildningarna samt för att driva gemensamma frågor
Det regionala samverkansråd som inrättades 2017 med företrädare för bl.a. Umeå universitet och
Region Västerbotten kom igång på allvar under 2018, se även delmål Hög kvalitet i den
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inbegripet pågående försöksverksamhet med
övningsskolor 2018-2020.
Lärarhögskolan ansvarar för följande elva nationella uppdrag som i hög utsträckning innebär
samverkan med andra lärosäten i landet och/eller regionen: 1) Lärarutbildning i minoritetsspråk,
samiska och meänkieli, 2) försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor, 3)
Kulturskolekliv, 4) kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen*, 5)
Snabbspår för lärare och förskollärare, 6) uppdrag om försöksverksamhet med praktiknära
forskning*, 7) vidareutbildning av obehöriga lärare*, 8) utländska lärares vidareutbildning, 9)
validering av yrkeskunskaper för tillträde till yrkeslärarutbildningen, 10) uppdraget om att skapa
fler vägar in i läraryrket* samt 11) Lärarlyftet. De första sex är särskilt prioriterade av
universitetsledningen. Lärarhögskolan har nationellt samordningsansvar för uppdragen markerade
med en asterix.

Huvudmål 2: Utbildning för gränslös kunskap
Delmål 2.1 Med ökad kvalitet säkerställa högre genomströmning och brett deltagande
Lärarhögskolans systematiska kvalitetsarbete utgjorde grund för skrivandet av UKÄutvärderingarna under 2018, se avsnitt 3.1.1. I de preliminära yttranden som inkommit från UKÄ
bedöms Lärarhögskolans arbete med uppföljning, åtgärder och återkoppling som mycket
tillfredsställande. Ett exempel är: ”Lärosätet redovisar ett gediget kvalitetsarbete på utbildningsnivå
och har ett väl utarbetat systematiskt kvalitetsarbetsprogram. Lärosätet presenterar rutiner för
arbetet i en modell som beskriver kvalitetsarbete under ett verksamhetsår. Omfattande, tydliga och
kontinuerliga uppföljnings-, åtgärds- och återkopplingsrutiner på utbildningsnivå säkerställer
kvaliteten på förskollärarutbildningen” (UKÄ:s yttrande grundlärarexamen 4-6, s. 9).
Utbildningarna bedöms också var upplagda i en tydlig progression och lärosätet får beröm för sitt
arbete med att säkerställa denna progression: ”Värt att notera är att lärosätet redovisar en mycket
tydlig modell för att säkra progressionen i de lärandemål som relaterar till de olika examensmålen.
Modellen används genomgående i hela utbildningen och går ut på att de förväntade studieresultaten
först ska grundläggas för att sedan befästas och fördjupas. Lärosätet har på så sätt kontroll över var
i utbildningen examensmålen behandlas och examineras” (UKÄ:s yttrande grundlärarexamen 4-6,
s. 2). Detta gäller även förskollärarexamen: ”Som gott exempel vill bedömargruppen lyfta fram att
progressionen i utbildningen är väl genomtänkt, såväl strukturellt som mer konkret i kurser genom
utbildningen, samt att studenterna möter varierande former av examinationer” (UKÄ:s yttrande
förskollärarexamen, s. 10). Även bedömningsområdena personal, utbildningsmiljö (inklusive
forskningsanknytning), jämställdhet, studentinflytande och arbetsliv och samverkan får godkänt
med många fina omdömen.
Arbetet med en systematisk avhoppsanalys med studenter som avslutat sin utbildning i förtid har
införts under året. Vidare har ett pilotprojekt påbörjats inom ämneslärarprogrammets första termin
för att stärka studenternas skrivande, vilket även det förväntas stärka genomströmning och brett
deltagande. Resultaten är positiva och Lärarhögskolans styrelse har avsatt medel för en fortsättning
under 2019.
Ett brett deltagande möjliggörs genom utbildningar med olika distributions- och studieformer. En
förskollärarutbildning ges vid Campus Örnsköldsvik vilket geografiskt breddar en utbildning med
hög anställningsbarhet. Möjligheten att ge den kompletterande pedagogiska utbildningen på helfart
har utretts och i dialog med Institutionen för estetiska ämnen och Institutionen för kostvetenskap
har ett förslag till förändrad ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 presenterats. En
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strategi för ytterligare distansanpassade och flexibla programutbildningar har utarbetats
tillsammans med regionen.

Delmål 2.2: Studenter på samtliga nivåer får internationella perspektiv i sin utbildning
Arbetet med mobilitetsfönster har minskat. Förnärvarande finns ett mobilitetsfönster vilket utgörs
av en utbytestermin inom förskollärarprogrammet i Stranmillis University Collage, Belfast. Andra
aktiviteter inom internationalisering är utlandsförlagd VFU eller praktik inom studie- och
yrkesvägledarprogrammet.
Under 2018 har forskarskolans föreståndargrupp påbörjat framtagandet av en magisterkurs
tillsammans med de nordliga lärosätena inom ramen för ett Arctic 5-projekt. På
forskarutbildningsnivå finns en tydlig internationaliseringsstrategi vilken genomsyrar
verksamheten såväl genom internationella forskningsinternat som genom de aktiviteter och kurser
genomförs på campus genom internationell rekrytering av doktorander, utländska lärare och gäster,
engelska som undervisningsspråk och internationell litteratur.
Vad gäller internationalisering i forskarutbildning se även delmål 3.3.

Delmål LH: Umeå universitet har ett brett programutbud inom lärarutbildningsområdet
med flera vägar till läraryrket och som nyttjar hela universitetets bredd
Under våren 2018 slutfördes två utredningar som syftade till att skapa ett ännu mer strategiskt
utbildningsutbud för att försörja regionen med lärare: 1) utredning om ny struktur för den
kompletterande pedagogiska utbildningen, 2) utredning där möjligheten att lägga ett eller flera av
Lärarhögskolans program med flexibilitet på nätet. Lärarhögskolan fattade i juni 2018 beslut med
utgångspunkt i dessa två utredningar om att konkreta åtgärder ska vara vidtagna under 2019.
Under hösten 2018 startade beställningsprocessen för en mer tillgänglig och flexibel kompletterande
pedagogisk utbildning med 50 procents och 100 procents takt. Utbildningen förväntas få stor
betydelse för utbildningen av fler lärare inom bristområden som hem- och konsumentkunskap,
slöjd, bild, musik samiska och specialidrott. Starten för de två nya varianterna av kompletterande
pedagogisk utbildning är framflyttad från ht 2019 till ht 2020.
Diskussioner påbörjades under hösten om en förskollärarutbildning på distans vilket under 2019
ska leda till ett fördjupat arbete med kursutveckling. Planerad start är framflyttad från ht 2019 till
vt 2021 på grund av förhandsbeskedet om bristande kvalitet avseende förskollärarexamina från
UKÄ.
Under 2018 beslutades att anslaget för att utveckla ämneslärarprogrammet i samiska och meänkieli
kommer användas för att finansiera doktorander. Detta beroende på att en förutsättning för att
kunna bedriva utbildningen är att det finns utbildade lärare och det är en brist på lärare med denna
kompetens. kompetens.

Delmål LH: Lärarhögskolan har utvecklat modeller för fortbildning och vidareutbildning
av lärare som svarar mot det behov som finns i regionen och nationellt
Snabbspåret, en introduktionsutbildning för lärare med utländsk lärarexamen fortsatte med en
andra omgång under hösten 2018. Metoderna för undervisning via lärplattform och
distansöverbryggande teknik har slagit väl ut och möjliggjort för studenterna att känna samhörighet
och få kontinuitet samt att kunna slutföra utbildningen trots en stor geografisk spridning i gruppen.
Arbetet med Vidareutbildning av lärare (VAL) var intensivt under 2018 med kartläggning,
validering, bedömning samt studieplanering för stort antal sökande. Dessvärre fick många sökande
avslag då de hade för lite studier med sig. Under hösten 2018 påbörjade Umeå universitet
tillsammans med sex andra lärosäten arbetet med regeringsuppdraget.
Under hösten 2018 påbörjade Umeå universitet tillsammans med sex andra lärosäten arbetet med
regeringsuppdraget Fler vägar in i läraryrket. Umeå universitet samordnar projektet. Arbetet syftar
till att utveckla valideringsverktyg och utveckla kurser som leder till att kompetens kan tillvaratas
och kunskaper kan nås som i ett senare skede möjliggör en snabbare väg mot en behörighetsgivande
lärar- eller förskollärarexamen t ex via det reguljära programutbudet, via kompletterande
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pedagogisk utbildning eller via Vidareutbildning av lärare. Arbetet under 2018 bestod i att
grundlägga 2019 års arbete. Arbetet med ett strategiskt samordnat utbildningsutbud på avancerad
nivå, har däremot inte genomförts.

Delmål LH: Hög kvalitet i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inbegripet
pågående försöksverksamhet med övningsskolor 2018-2020
Under året beslutades att lönemedel motsvarande 25 procent skulle avsättas i budgeten för 2019 till
arbete med övergripande VFU-ansvar. Inledande diskussioner har förts i programråden, främst
förskole- och grundlärarrådet, och i lärarutbildningsrådet vad gäller översyn och analys av
betygsättning och bedömningsunderlag för VFU.
Inom övningsskoleprojektet gjordes en utlysning av medel. Sju projekt med syftet att utveckla VFU
beviljades. Övningsskoleprojektet har också bidragit till fler handledare i utbildning genom att, 1)
erbjuda handledarutbildningen för lärare och förskollärare som en uppdragsutbildning med 60
extra platser, 2) ge en UPL-utbildning för universitetslärarna. Under hösten genomfördes en
kvalitetskonferens för de i regionen som är involverade i övningsskoleprojektet.
Slutligen har strategiska styrgruppen och regionala samverkansrådet träffats kontinuerligt under
året och diskuterat VFU-frågor. Detta har bland mycket annat mynnat ut i att VFU-avtalet mellan
Umu och partnerområdet kommer att revideras.

Delmål LH: Förbättra examenarbetenas vetenskapliga kvalitet och examensarbetenas
professionsanknytning
Ett progressionsdokument avseende vetenskapligt skrivande har tagits fram för
grundlärarprogrammet med inriktning F-3 och 4-6. Dokumentet har emellertid inte gått ut till
institutionerna på remiss då Lärarhögskolan inväntar resultatet av diskussioner som kommer att
föras mellan lärarutbildningarnas lärare under en temadag om skrivande i april 2019. Sedan tidigare
finns progressionsdokument för grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem och
förskollärarprogrammet. Under 2018 gavs betydelsen av kunskaper om skrivande en särskild
betoning även inom ämneslärarprogrammet. Detta skedde under utbildningens inledande UVKkurs Ämneslärare som profession i form av en screening av skrivförmåga för samtliga studerande
samt genom olika workshops och undervisningspass om skrivande. Projektet, som bedrivs i
samarbete med Språkverkstaden, presenterades senare under en för lärarutbildningarna gemensam
temadag och kommer under 2019 utvecklas inom ett pilotprojekt med syfte att stärka studenters
skrivförmåga.
Arbetet med att förbättra examensarbetenas professionsanknytning kommer att utvecklas och
bedrivas inom regeringsuppdraget ULF (utveckling, lärande och forskning).
UKÄ:s preliminära yttranden utifrån ovan nämnda utvärderingar av förskollärarprogrammet och
grundlärarprogrammen ger underlag för det fortsatta arbetet med utveckling av vetenskaplig
kvalitet och professionsanknytning. Inom grundlärarprogrammen med inriktning mot F-3 och 4-6
bedöms studenterna nå en hög måluppfyllelse i sina självständiga arbeten, det vill säga
examenensarbetena. Här bedöms det finnas en genomtänkt struktur och progression vad gäller
vetenskapsteori och forskningsmetoder. Något svagare dock bedöms kopplingen vara mellan
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i utbildningen. Den sammantagna bedömningen blir
dock att måluppfyllelsen är hög. Vad gäller förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet
med inriktning fritidshem bedöms däremot måluppfyllelsen sammantaget inte vara
tillfredsställande. Personal, utbildningsmiljö, uppföljning, jämställdhet åtgärder och återkoppling,
arbetsliv och samverkan samt studentinflytande får godkänt med fina omdömen. Avseende
måluppfyllelse får förskollärarprogrammens upplägg och genomförande goda omdömen och
utbildningen bedöms vara upplagd i en progression. Däremot brister utbildningen avseende
säkerställande och särskilt allvarlig är kritiken mot utbildningens självständiga arbeten. Även
grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem brister avseende måluppfyllelse när det gäller 2
av 6 examensmål.
Preliminärt yttrande för utvärderingen av ämneslärarprogrammet ges av UKÄ hösten 2019.
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Huvudmål 3: Forskning som spränger gränser
Delmål 3.1: Universitetets andel av nationella och internationella externa medel har ökat.
Utbildningsvetenskaplig forskning vid Umeå universitet har de senaste åren hävdat sig allt bättre i
konkurrensen om externa medel. Exempelvis fick Umeå universitet flest projektbidrag i landet vid
Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommittés (UVK/VR) utlysning 2018, delvis som ett
resultat av Lärarhögskolans målmedvetna forskningssatsningar som främst innefattar
miljösatsningar, riktade satsningar utifrån behov i dialog med institutionerna, planeringsbidrag för
forskningsansökningar till UVK/VR samt medel för forskningstid för enskilda forskare.
Lärarhögskolan har för avsikt att stödja utbildningsvetenskaplig forskning även fortsättningsvis för
att skapa ännu bättre förutsättningar för forskare inom utbildningsvetenskap att konkurrera om
externa medel.

Delmål 3.3: Universitetet har en attraktiv utbildning på forskarnivå
Lärarhögskolan har ingen egen forskarutbildning men medfinansierar doktorandanställningar och
erbjuder doktorander inom utbildningsvetenskap vid Umeå universitet en attraktiv utbildningsmiljö
med hög kvalitet i kurser, medveten internationalisering och ett i övrigt akademiskt och socialt starkt
sammanhang. Hösten 2018 antogs 26 nya doktorander till den forskarskola som delfinansieras av
Lärarhögskolan. Antalet aktiva doktorander är nu 74 att jämföra med 50 under 2018, vilket innebär
att det är en utbildningsmiljö med mycket god volym i såväl nationell som internationell jämförelse.
Forskarskolan anordnar regelbundet lokala, nationella och internationella forskningsinternat där
doktoranderna ges möjlighet att vidga sin vetenskapliga förståelse och skapa viktiga nätverk. Det
nordliga samarbetet kring forskarutbildning har stärkts. Forskarskolan har nu ett nära samarbete
med Luleå tekniska universitet, Högskolan Dalarna och Mittuniversitetet. Dessutom har
forskarskolan påbörjat en dialog om skapandet av ett gemensamt forum för forskarutbildning
tillsammans med tolv norska, finska, danska och isländska universitet.
Lärarhögskolans långsiktiga omfattande satsning på forskarutbildning tillsammans med aktiv
rekrytering har bland annat medfört att andelen disputerade inom lärarutbildningen nu är i paritet
med andra områden samt att starka forskningsmiljöer har formerats.

Delmål LH: Vid Umeå universitet bedrivs omfattande utbildningsvetenskaplig forskning
av hög kvalitet.
Under 2018 har Lärarhögskolan målmedvetet satsat på att skapa förutsättningar för praktiknära
forskning i anslutning till regeringsuppdraget ULF (Utveckling Lärande Forskning). Samtidigt
bidrar forskningssatsningarna och de riktade satsningarna från 2016 och 2017 i hög grad till
områdets förstärkning. Slutuppföljningen från 2018 av den stora forskningssatsningen 2009-2016
visade på en avsevärd förstärkning av utbildningsvetenskaplig forskning vid Umeå universitet, såväl
i avseende på internationalisering som på publicering i högt rankade tidskrifter.

Delmål LH: Möjligheter till risktagande och nydanande forskning
Det finns möjligheter till risktagande och nydanande forskning, främst genom den omfattande
utlysningen av medel för forskningstid för enskilda forskare. Sammantaget utlystes och fördelades
sexton anslag om vardera 600 tkr. Lärarhögskolan kommer också från och med 2019 att skapa större
utrymmen i denna utlysning för att möjliggöra för forskare att bedriva tidsmässigt längre projekt
vilket kan uppmuntra till ett risktagande som gynnar nydanande forskning.

Delmål LH: Lärarhögskolan har i samverkan med olika aktörer på utbildningsarenan
stärkt forskning kopplad till verksamhetsutveckling
Under 2018 pågick sammanlagt fem omfattande FoU-projekt i samverkan med skolhuvudman och
vars forskningsdel finansieras av Lärarhögskolan. Därutöver har ca 4-5 forskare/lärare från skolan
bedrivit FoU-uppdrag i samverkan med hjälp av medel som de erhållit från Lärarhögskolan 20162018. Vidare har Lärarhögskolan ett nationellt samordningsansvar för försöksverksamhet för
praktiknära forskning (ULF). Ansvaret delas med Uppsala universitet, Göteborgs universitet och
Karlstads universitet. Lärarhögskolan har under 2018 initierat och genomgått en intensiv
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avtalsprocess med sex skolhuvudmän från regionen och med fem andra lärosäten som valt att
ansluta till den så kallade Umu-noden i regeringsuppdraget ULF. Frågor som berör
regeringsuppdraget ULF har också kunnat processas i det regionala samverkansråd som inrättades
2017 med företrädare för bl.a. Umeå universitet och Region Västerbotten.
Forskarskolan arbetar kontinuerligt med samverkansmålet genom att bland annat anordna
workshops i samarbete med Innovationskontoret vid Enheten för externa relationer.

Huvudmål 4: Det goda och effektiva universitetet
Delmål 4.1: Universitetet är en arbetsplats där mångfald ses som en tillgång och där
jämställdhet integreras i verksamhetens planering, beslut och genomförande
Arbetet med mångfald och jämställdhet bedrivs framförallt genom representation i det
fakultetsövergripande Rådet för lika villkor. Under 2018 informerade Lärarhögskolans
representanter bland annat om härskartekniker för övriga anställda vid kansliet. Ett konkret
framtida resultat av arbetet för ökad jämställdhetskompetens vid kansliet är att några anställda i
maj 2019 planerar att delta i SUHF: s Inspirationsdag för ekonomer i högskolan där ett av inslagen
handlar om jämställdhetsbudgetering.
Under 2018 har Lärarhögskolan arbetat aktivt med mångfald genom Snabbspåret för lärare och
förskollärare, vilket är en utbildning för nyanlända arabisktalande personer med en lärarexamen
från hemlandet. Målet är att de snabbare ska kunna etablera sig som lärare och förskollärare i
Sverige.
Inom utbildningarna vid Lärarhögskolan beaktas, kommuniceras och förankras
jämställdhetsperspektivet systematiskt. Det sker vid bemanning, kursplanering, val av
kurslitteratur, uppföljningar, marknadsföring och extern kommunikation. ”Bilda jämställdhet” var
en av de uppmaningar som Lärarhögskolan via en kort film på sin hemsida 2018 riktade till
presumtiva lärarstudenter. I samtliga preliminära yttranden som getts av UKÄ utifrån nämnda
utvärderingar av förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammen ges behandlandet av
jämställdhetsperspektivet mycket positiva omdömen.

Delmål 4.2: Universitetet är en arbetsplats där medarbetarnas och studenternas hälsa är
i fokus
Lärarhögskolan har generellt en låg sjukfrånvaro och friskvård uppmuntras.

Delmål 4.4: Universitetet arbetar för hållbar utveckling
Lärarhögskolan bedriver utbildning där hållbar utveckling utgör en central del. Detta gäller såväl ur
ett ekologiskt som ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Hållbar utveckling ingick som del i ett
av de nationella mål som prövades av UKÄ i utvärderingarna. I UKÄ:s preliminära yttranden
bedöms samtliga grundlärarprogram säkerställa målet medan det inom förskollärarprogrammet
inte sker på tillfredsställande sätt. Yttranden ger underlag till fortsatt arbete med hållbar utveckling.
Vid kansliet har det under det gångna året installerats en anläggning för videomöten i
konferensrummet för att minska på antalet mötesresor. Med tanke på att Lärarhögskolans
omfattande nationella samordningsansvar inom regeringsuppdragen kräver många möten så är
detta en miljövinst.

Delmål LH: Medarbetare vid kansliet känner delaktighet i beredningsarbetet och andra
processer som drivs från kansliet
Delaktighet har möjliggjorts bland annat genom kanslimöten, arbetsplatsträffar, planeringsdagar
och vid framtagandet av gemensamma dokument et cetera. Frågor rörande delaktighet fick goda
omdömen i medarbetarundersökningen som genomfördes 2018.
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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
Kansliet har under 2018 förstärkts med ett par nya medarbetare, för att förbättra stödet till
verksamheterna. För att ytterligare förbättra stödet till verksamheterna inleddes arbetet med att
koppla en utbildningsledare till varje programråd.
Beslutsvägarna har tydliggjorts efter auditen, som påbörjades 2017 och slutfördes 2018, särskilt
avseende relationen mellan ledning, kansli och programråd som stärkts upp via en tydliggjord
ansvarsfördelning där en ansvarig utbildningsledare knyts till varje programråd. Lärarhögskolans
verksamhet har expanderat mycket under de senaste åren med stora nationella uppdrag, ökad
samverkan med regionen med anledning av lärarbristen samt ökade krav på kvalitetsuppföljning.
Med anledning av detta, men också med utgångspunkt i genomförd auditgranskning påbörjades
under sen höst 2018 en större översyn av arbetsuppgifter och arbetsfördelning vid kansliet för att
säkerställa ändamålsenlig bemanning. Arbetet med ansvars- och arbetsfördelning fortsätter under
2019, bland annat i form av framtagandet av en strategisk kompetensförsörjningsplan (se nedan).

Delmål LH: Lärarhögskolans kansli har pålitliga och tillfredsställande IT-baserade
stödsystem som fungerar väl
Brister finns i ett flertal system som kansliets personal använder, till exempel
Studieplaneringsverktyget, Fokus, Ladok 3 samt Skype for Business. Måluppfyllelsen ligger dock
huvudsakligen utom kansliets kontroll, eftersom det främst rör sig om system som ligger på
universitets övergripande nivå.

3.1.3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Se ovan ,under Utbildning för gränslös kunskap.
Med universitetets kvalitetssystem för utbildning som utgångspunkt genomförs följande
uppföljningar och utvärderingar på programnivå: 1) nybörjarenkät och studiebarometer, 2) säkring
av examensmål i matris för program/examina, 3) programutvärderingar, såväl i mitten som i slutet,
4) alumnenkät, 5) kollegial granskning av program, vart sjätte år, 6) avhoppsanalys.
Kursutvärderingar genomförs på kursnivå och ligger därför på institutionsnivå. Resultatet av
kursutvärderingar diskuteras vid behov i programråd samt i dialog mellan Lärarhögskolans ledning
och institutioner.

3.1.4 Forskning och utbildning på forskarnivå
Se ovan, under Forskningen som spränger gränser

3.1.5 Personal
Personalsituationen har under 2018 präglats av ett ökat personalbehov inom de nationella uppdrag
som Lärarhögskolan samordnar.
3.1.5.1 Strategisk kompetensförsörjning
Under 2018 har kansliet genomfört ett antal rekryteringar. Två vikarierande utbildningssamordnare
har anställts, på grund av en tjänstledighet och en föräldraledighet. En ny projektsamordnare för
Snabbspåret har anställts. Försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor har
förstärkts med en projektledare. En utbildningsledare har rekryterats, primärt för att arbeta med
UKÄ-utvärderingarna. Samtliga av de nämnda anställningarna är visstidsanställningar.
En medarbetare beviljades delpension på 50 procent från och med hösten 2018, nämnd
utbildningsledaren har delvis övertagit arbetsuppgifter från denna person. Ett rekryteringsbehov
kvarstår. Arbetet med att ta fram en långsiktig strategisk kompetensförsörjningsplan har påbörjats
i samband med ovan nämnda översyn och utredning.
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3.1.5.2 Arbetsmiljö och lika villkor
Uppföljningen av arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete visar att det vid Lärarhögskolan pågår
ett aktivt arbetsmiljöarbete. Till exempel har alla medarbetarna erbjudits besök av en ergonom från
företagshälsovården, vilket resulterat i vissa anpassningar av arbetsplatserna. Dessutom har
kansliet knutit ett av huvudarbetsmiljöombuden till sig som en resurs i frågor som rör den
psykosociala arbetsmiljön.
Den medarbetarundersökning som genomfördes 2018 visade generellt på en god arbetsmiljö och
avstämningar har skett mellan kanslichef och medarbetare avseende arbetsmiljöfrågor. En
genomgång av arbetsuppgifter har påbörjats under 2018, med målet att det ska vara en jämnare
arbetsfördelning mellan kansliets medarbetare. Utöver Lärarhögskolans representant i Rådet för
lika villkor, utsågs under 2018 en företrädare för lika villkor vid Lärarhögskolan. Företrädaren är till
exempel närvarande vid facklig samverkan och fungerar också som ombud i dessa frågor för
anställda vid kansliet.
3.1.5.3 Jämställdhetsintegrering och mångfald
Se delmål 4.1.

3.1.6 Intern styrning och kontroll
Arbetet med intern styrning och kontroll har pågått under året, särskilt med avsikt på uppföljning
av påtagliga risker kopplade till bestämmelser, lagar och regler, samt checklistan avseende intern
styrning och kontroll. Checklistan visar bland annat att Lärarhögskolan har god regelefterlevnad och
goda rutiner för ekonomisk hantering. Ambitionen är att var tredje år genomföra en fördjupad
riskanalys i form av en workshop, och att mellanliggande år genomföra en förenklad riskanalys.
Under 2018 genomfördes en förenklad riskanalys, där Lärarhögskolan utgick ifrån 2017 års risker
och uppdaterade dessa. Under 2019 kommer den fördjupade riskanalysen att genomföras.
Bedömningen är att Lärarhögskolan uppfyller verksamhetskraven och att verksamheten bedrivs
effektivt, enligt gällande rätt, med en tillförlitlig och rättvisande redovisning samt med god
hushållning av statens medel.
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LÄRARHÖGSKOLAN

Fakultet/motsvarande:

BEDÖMNING FÖR MÅLUPPFYLLELSE ÅR 2018
Huvudmålet/delmålet bör kunna nås inom den utsatta tidsramen
(2020) om nuvarande förhållande säkerställs och fattade beslut
genomförs i väsentliga delar
Huvudmålet/delmålet är möjligt att nå inom tidsramen (2020) men
ytterligare förändringar/åtgärder krävs
Huvudmålet/delmålet är mycket svårt att nå i tillräcklig
grad/utsträckning inom den utsatta tidsramen (2020)
Huvudmålet/delmålet är inte aktuellt för verksamheten

BEDÖMNING AV FÖRÄNDRING JÄMFÖRT MED ÅR 2017
Måluppfyllelsen har ökat jämfört med föregående år
Måluppfyllelsen har inte förändrats jämfört med föregående år
Måluppfyllelsen har minskat jämfört med föregående år
Målet mättes inte föregående år

Uppföljning av huvudmål och delmål (gråmarkerade celler ifylls ej)
Resultat som uppnåtts ska kortfattat analyseras och redovisas i verksamhetsberättelsen, liksom bedömningar av måluppfyllelse för de övergripande huvudmålen
(se anvisningar för uppföljning av verksamhetsåret 2018, dnr FS 1.3.1-1793-18)

Huvudmål
1.1.

Når vi
huvudmålet?

Delmål

Delmålet är
obligatoriskt

Nej

Universitetets campusområden främjar möten, kunskapsutbyte och
samarbeten mellan anställda, studenter och externa
samverkanspartner.

Nej

1.3.1
1.3.2

Universitetet har ett innovationsstödssystem som stödjer alla
vetenskapsområden.i universitetets utbildningar stödjer
Samverkansinslagen

Nej

LH

Lärarhögskolan samverkar nationellt och internationellt för att
främja och kvalitetssäkra lärarutbildningarna samt för att driva
gemensamma frågor

1.1.1
Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten

1.2.1
1.3.

Når vi
delmålet?

Långsiktighet möjliggör högt risktagande
Universitetet erbjuder internationellt konkurrenskraftiga
anställningar och tydliga karriärvägar där de anställdas kompetens
tillvaratas och kontinuerligt stärks.

1.2.

Uppnådda resultat per 31/12 2018

Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet

Det regionala samverkansrådet har kommit i gång på alvar. Lärarhögskolan ansvarar för elva
nationella uppdrag. Se vidare i verksamhetsberättelsen.

2020

Förändring
jämfört med 2017

2.

2.1

Utbildning för gränslös kunskap

Nytt mål

LH

LH

LH

2020

Ja

För närvarande finns ett mobilitetsfönster. Det finns också utlandsförlagd VFU och praktik inom
studie- och yrkesvägledarprogrammet. Ett starkt internationaliseringsarbete bedrivs inom
forskarskolan inom utbildningsvetenskaplig forskning. Se vidare i verksamhetsberättelsen.

2020

Umeå universitet har ett brett programutbud inom
lärarutbildningsområdet med flera vägar till läraryrket och som
nyttjar hela universitetets bredd

Under våren 2018 slutfördes två utredningar som syftade till att skapa ett ännu mer strategiskt
utbildningsutbud för att försörja regionen med lärare. Under hösten 2018 startade
beställningsprocessen för en mer tillgänglig och flexibel kompletterande pedagogisk utbildning
med 50 procents och 100 procents takt. Starten av en distansanpassad förskollärarutbildning
har skjutits fram till vt 2021. Under 2018 beslutades att anslaget för att utveckla
ämneslärarprogrammet i samiska och meänkieli kommer få användas för att finansiera
doktorander. Se vidare i verksamhetsberättelsen.

2020

Lärarhögskolan har utvecklat modeller för fortbildning och
vidareutbildning av lärare som svarar mot det behov som finns i
regionen och nationellt

Snabbspåret fortsatte med en andra omgång under hösten 2018. Arbetet med att
Vidareutbildning av lärare var intensivt under 2018 med kartläggning, validering, bedömning
samt studieplanering för stort antal sökande. Under hösten 2018 påbörjade Umeå universitet
tillsammans med sex andra lärosäten arbetet med regeringsuppdraget Fler vägar in i läraryrket.
Umeå universitet samordnar projektet. Arbetet med ett strategiskt samordnat utbildningssutbud
på avancerad nivå, har däremot inte genomförts. Se vidare i verksamhetsberättelsen.

2020

Inledande diskussioner har förts i programråden, främst förskole- och grundlärarrådet, och i
lärarutbildningsrådet vad gäller översyn och analys av betygsättning och bedömningsunderlag
för VFU. Inom övningsskoleprojektet gjordes en utlysning av medel. Sju projekt med syftet att
utveckla VFU beviljades. Övningsskoleprojektet har också bidragit till fler handledare i utbildning.
Under hösten genomfördes en kvalitetskonferens för de i regionen som är involverade i
övningsskoleprojkektet. Slutligen har strategiska styrgruppen och regionala samverkansrådet
träffats kontinuerligt under
året och
VFU-frågor.
Se vidare
i verksamhetsberättelsen.
Progressionsdokument
avseende
detdiskuterat
vetenskapliga
skrivandet
har tagits
fram för

2020

grundlärarprogrammet med inriktning F-3 och 4-6. Under 2018 gavs betydelsen av kunskaper om
skrivande en särskild betoning även inom ämneslärarprogrammet. Detta skedde under
utbildningens inledande UVK-kurs Ämneslärare som profession i form av en screening av
skrivförmåga för samtliga studerande samt genom olika workshops och undervisningspass om
skrivande. Lärarhögskolans ledning planerar en fortsättning av projekt "Möjligheternas möte"
inom regeringsuppdraget ULF (utveckling, lärande och forskning). Se vidare i
verksamhetsberättelsen.

2020

Med ökad kvalitet säkerställa högre genomströmning och brett
deltagande.

Studenter på samtliga nivåer får internationella perspektiv i sin
utbildning.

2.2

LH

Ja

Lärarhögskolan har ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet med en
systematisk avhoppsanalys påbörjades under 2018. Ett brett deltagande möjliggörs
genom utbildningar med olika distributions- och studieformer. En strategi för ytterligare
distansanpassade och flexibla programutbildningar har utarbetats tillsammans med
regionen. Se vidare i verksamhetsberättelsen.

Nytt mål

Hög kvalitet i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)
inbegripet pågående försöksverksamhet med övningsskolor 20182020

Förbättra examenarbetenas vetenskaplig kvalitet och
examensarbetenas professionsanknytning

3.

3.1

Forskning som spränger gränser

Nytt mål (2018-2020)

Universitetet har ett system för att identifiera, prioritera och
utveckla forskningsstödjande infrastruktur.

3.2

3.3

LH

LH

LH

Universitetets andel av nationella och internationella externa medel
har ökat.

Nytt mål (2018-2020)

Universitetet har en attraktiv utbildning på forskarnivå.

Vid Umeå universitet bedrivs omfattande utbildningsvetenskaplig
forskning av hög kvalitet.

Möjligheter till risktagande och nydanande forskning

Lärarhögskolan har i samverkan med olika aktörer på
utbildningsarenan stärkt forskning kopplad till
verksamhetsutveckling

Ja

Umeå universitet erhöll flest projektbidrag i landet vid VR/UVK: s utlysning 2018, delvis
som ett resultat av Lärarhögskolans målmedvetna forskningssatsningar som främst
innefattar miljösatsningar, riktade satsningar utifrån behov i dialog med institutionerna,
planeringsbidrag för forskningsansökningar till UVK/VR samt medel för forskningstid för
enskilda forskare. Se vidare i verksamhetsberättelsen.

2020

Nej

Ja

Hösten 2018 antogs 26 nya doktorander till den forskarskola som delfinansieras av
Lärarhögskolan. Antalet aktiva doktorander är nu 74 att jämföra med 50 under 2018,
vilket innebär att det är en utbildningsmiljö med mycket god volym i såväl nationell som
internationell jämförelse. Det nordliga samarbetet kring forskarutbildning har stärkts.
Forskarskolan har nu ett nära samarbete med Luleå tekniska universitet, Högskolan
Dalarna och Mittuniversitetet. Dessutom har forskarskolan påbörjat en dialog om
skapandet av ett gemensamt forum för forskarutbildning tillsammans med tolv norska,
finska, danska och isländska universitet. Lärarhögskolans långsiktiga omfattande
satsning på forskarutbildning tillsammans med aktiv rekrytering har bland annat medfört
att andelen disputerade inom lärarutbildningen nu är i paritet med andra områden samt
att starka forskningsmiljöer har formerats. Se vidare i verksamhetsberättelsen.
Under 2018 har Lärarhögskolan målmedvetet satsat på att skapa förutsättningar för
praktiknära forskning i anslutning till regeringsuppdraget ULF. Slutuppföljningen från
2018 av den stora forskningssatsningen 2009-2016 visade på en avsevärd förstärkning av
utbildningsvetenskaplig forskning vid Umeå universitet, såväl i avseende på
internationalisering som på publicering i högt rankade tidskrifter. Se vidare i
verksamhetsberättelsen.
Det finns möjligheter till risktagande och nydanande forskning, främst genom den
omfattande utlysningen av medel för forskningstid för enskilda forskare. Sammantaget
utlystes och fördelades sexton anslag om vardera 600 tkr. Se vidare i
verksamhetsberättelsen.
Under 2018 pågick sammanlagt fem omfattande FoU-projekt i samverkan med
skolhuvudman och vars forskningsdel finansieras av Lärarhögskolan. Därutöver har ca 45 forskare/lärare från skolan bedrivit FoU-uppdrag i samverkan med hjälp av medel som
de erhållit från Lärarhögskolan 2016-2018. Vidare har Lärarhögskolan ett nationellt
samordningsansvar för försöksverksamhet för praktiknära forskning (ULF).
Lärarhögskolan har under 2018 initierat och genomgått en intensiv avtalsprocess med
sex skolhuvudmän från regionen och med fem andra lärosäten som valt att ansluta till
den så kallade Umu-noden i regeringsuppdraget ULF. Se vidare i
verksamhetsberättelsen.

2020

2020

2020

2017

4.

4.1
4.2
4.3

Det goda och effektiva universitetet

Nytt mål (2018-2020)

Universitetet är en arbetsplats där mångfald ses som en tillgång och
där jämställdhet integreras i verksamhetens planering, beslut och
genomförande.

Ja

Arbetet med mångfald och jämställdhet bedrivs framförallt genom representation i det
fakultetsövergripande Rådet för lika villkor. Se vidare i verksamhetsberättelsen.

2020

Nytt mål (2018-2020)

Universitetet är en arbetsplats där medarbetarnas och studenternas
hälsa är i fokus.

Ja

Lärarhögskolan har generellt en låg sjukfrånvaro och friskvård uppmuntras.

2020

Universitetet har ett ledar- och chefskap som främjar och driver
utveckling.

Nej

Universitetet arbetar för hållbar utveckling.

4.4

Ja
Medarbetare vid kansliet känner delaktighet i beredningsarbetet
och andra processer som drivs från kansliet.

Hållbar utveckling ingick som del i ett av de nationella mål som prövades av UKÄ i
utvärderingarna. I UKÄ:s preliminära yttranden bedöms samtliga grundlärarprogram
säkerställa målet medan det inom förskollärarprogrammet inte sker på tillfredsställande
sätt. Yttranden ger underlag till fortsatt arbete med hållbar utveckling. Vid kansliet har
det under det gångna året installerats en anläggning för videomöten i konferensrummet
för att minska på antalet mötesresor. Se vidare i verksamhetsberättelsen.
Delaktighet har möjliggjorts bland annat genom kanslimöten, arbetsplatsträffar,
planeringsdagar och vid framtagandet av gemensamma dokument et cetera. Frågor
rörande delaktighet fick goda omdömen i medarbetarundersökningen som genomfördes
2018.

LH

2020

Genom en tydlig ansvars- och arbetsfördelning verkar
Lärarhögskolans kansli för att ge samtliga involverade i
Lärarhögskolans verksamhet ett professionellt, lösningsfokuserat
och flexibelt stöd.

LH
Lärarhögskolans kansli har pålitliga och tillfredsställande ITbaserade stödsystem som fungerar väl.

LH

2020

Kansliet har under 2018 förstärkts med ett par nya medarbetare. Beslutsvägarna har
tydliggjorts efter auditen. Lärarhögskolans verksamhet har expanderat mycket under de
senaste åren med stora nationella uppdrag, ökad samverkan med regionen med
anledning av lärarbristen samt ökade krav på kvalitetsuppföljning. Med anledning av
detta, men också med utgångspunkt i genomförd auditgranskning påbörjades under sen
höst 2018 en större översyn av arbetsuppgifter och arbetsfördelning. Se vidare i
verksamhetsberättelsen.

2020

Måluppfyllelsen ligger huvudsakligen utom kansliets kontroll, eftersom det främst rör sig
om system som ligger på universitets övergripande nivå. Se vidare i
verksamhetsberättelsen.
2020

D nr: FS

Nyckeltal Verksamhetsberättelse
FAKULTET/LÄRARHÖGSKOLAN

2014

2015

2016

2017

2018

204 217

201 218

218 749

229 511

242 062

134 431

135 476

152 080

166 968

182 514

- varav andel anslag (%) vh 10-11

87%

85%

88%

85%

80%

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

13%

15%

12%

15%

20%

56 157

52 092

52 941

51 968

45 389

91%

97%

97%

93%

88%

9%

3%

3%

7%

12%

13 629

13 650

13 728

14 030

14 159

- varav andel anslag (%)

53%

99%

99%

99%

100%

- varav andel försäljningsintäkter (%)

47%

1%

1%

1%

0%

Organisation
Antal institutioner/arbetsenheter/centrumbildningar

Ekonomi
Intäkter totalt (tkr) *
Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr, vh 10-13)

Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23)
- varav andel anslag (%) vh 20-21
- varav andel externa intäkter (%) vh 22-23

Varav övrig/universitetsgemensam verksamhet (tkr, vh 90-91, vh 97)

- varav andel övriga intäkter (%)

Kostnader totalt (tkr) **

-203 072

-199 421

-217 151

-229 165

-254 323

- varav andel löne- och övriga personalkostnader (%)

8%

8%

8%

8%

7%

- varav andel lokalkostnader (%)

1%

1%

1%

1%

1%

- varav andel driftskostnader (%)

88%

89%

90%

90%

90%

- varav andel övriga kostnader (%)

3%

2%

2%

2%

2%

89 085

87 370

91 900

97 668

93 894

73 805

73 435

75 033

75 394

59 414

1 145

1 796

1 598

346

-15 980

72 660

71 638

73 435

75 048

75 394

36%

37%

35%

33%

23%

15 280

13 935

16 867

22 274

34 480

22%

18%

15%

22%

32%

1 661

1 795

1 958

2 127

2 051

- varav andel kvinnor (%)

71%

71%

71%

72%

74%

- varav andel män (%)

29%

29%

29%

28%

26%

Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel)
Myndighetskapital (tkr)
- Varav årets kapitalförändring
- Varav balanserat kapital

Myndighetskapital/Kostnader (%)
Ej förbrukade projektmedel (tkr)
Andel extern finansiering (%)
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Antal helårsstudenter
(

- varav Lärarhögskolan)

- varav andel program (%)

81%

- varav andel avancerad nivå (%)

23%

- varav andel distans/nät (%)

Antal helårsprestationer

35%
1 478

1 624

1 738

1 857

Antal studieavgiftsskyldiga studenter (hstk)

1 854
0

Antal inresande utbytesstudenter (hstk)

13

10

14

16

Antal utresande utbytesstudenter (hstk)

1

3

18

3

1

89%

90%

89%

87%

90%

Prestationsgrad (%)

17

Forskning och utbildning på forskarnivå
Antal nyantagna doktorander

19

0

17

0

26

- varav andel kvinnor (%)

47%

0%

65%

0%

81%

- varav andel män (%)

53%

0%

35%

0%

19%

Antal aktiva doktorander

49

45

58

50

74

- varav andel kvinnor (%)

59%

58%

70%

62%

68%

- varav andel män (%)

41%

42%

30%

48%

32%

4

3

9

10

2

- varav andel kvinnor (%)

75%

67%

44%

60%

50%

- varav andel män (%)

25%

33%

56%

40%

50%

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

Antal doktorsexamina

Antal licentiatexamina
- varav andel kvinnor (%)
- varav andel män (%)

0%

0%

0%

0%

3 000

2 000

1 000

4 000

5 200

Personal
Antal anställda (individer)

19

22

21

20

22

Antal anställda (årsarbetskrafter)

18

20

19

18

19

- varav andel kvinnor (%)

81%

82%

81%

72%

66%

- varav andel män (%)

19%

18%

19%

28%

34%

5%

6%

5%

100%

100%

100%

Varav andel disputerade lärare

100%

100%

100%

- varav andel kvinnor (%)

100%

100%

100%

Erhållna forskningsbidrag (tkr)
Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer

Varav andel lärare/forskare
- varav andel kvinnor (%)
- varav andel män (%)

Varav andel professorer
- varav andel kvinnor (%)
- varav andel män (%)

- varav andel män (%)

Antal postdoktorer (anställda och anknutna)
- varav andel anställda postdoktorer
- varav andel anknutna postdoktorer
*För att få fram Lärarhögskolans intäkter har de intäkter som fördelas ut till institutionerna räknats bort. På vh 10-13 har
följande projekt plockats bort; 6000 11 100, 11 235, 11 240, 11 700, 18 010, 13 520, 11 222 och 11 223. På vh 20-22 har
följande projekt plockats bort; 6000 18 011, 41 000, 41 100, 49 105 samt intervallet 42 100-42 190.
**För att få fram kostnaderna har de intäkter som fördelats ut till institutionerna lagts till på budgetkod 520, drift. Det finns
inget sätt att utläsa hur de intäkter som Lärarhögskolan fördelar till institutionerna fördelar sig på olika kostnadsposter på
institutionerna. För enkelhetens skull har därför allt lagts på driften.
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Dimensionering av programutbud ht 2020/vt2021
Bakgrund
Utgångspunkten för dimensioneringen, se bilaga 1, ur ett ekonomiskt perspektiv är det preliminära
utbildningsanslaget för 2020 på 162,8 mnkr, enligt Umeå universitets budget 2019, Dnr: FS 1.3.2864-18 och den prognos för antalet helårsstudenter och fördelningen av dessa på de 11
utbildningsområdena som Lärarhögskolan har att hantera för år 2020. Utifrån dessa underlag kan
det konstateras att ekonomin i dagsläget inte är en begränsande faktor vid dimensioneringen av
programutbudet.
Övriga utgångspunkter för dimensioneringen är den omfattande lärarbristen, tidigare års söktryck,
antagningssiffror och tidigare års antal reserver. Se bilaga 2, underlaget är hämtat ifrån
https://statistik.uhr.se. Se även bilaga 3 där antalet registrerade studenter framgår.
Liksom tidigare år ska planeringstalen tolkas som dels en viljeyttring om inriktning från
Lärarhögskolan dels som ett ekonomiskt- och sålunda också personalplaneringsverktyg för
institutionerna. Det är därför viktigt att planeringstalen är så realistiska som möjligt.
Beredning
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli. En remiss skickades ut via
fakulteternas kanslichefer till institutionerna och till aktuellt programråd. Inkomna synpunkter
har beaktats i förslag till planeringstal för ht 2020/vt 2021.
Nedan kommenteras de föreslagna planeringstalen.
Förskollärarprogrammet: Söktrycket har minskat de senaste åren och de senaste två åren har
det inte funnits några reserver efter antagningen. Planeringstalet sänktes från 80 platser till 60
platser inför hösten 2019 och detta planeringstal föreslås ligga fast också för höstintaget 2020.
Söktrycket har minskat även till programmets vårintag. Ökningen 2018 beror på att en grupp
startade i Örnsköldsvik. Trots att det varit svårigheter att nå upp till planeringstalet de senaste
intagen föreslås planeringstalet ligga kvar på 40 platser. Eventuellt ska utbildningen våren 2021
ges som en distansvariant. En distansvariant hade, tillsammans med ansvarig institution,
planerats redan till våren 2020. I och med kritiken från universitetskanslersämbetet, UKÄ, så är
bedömningen att detta utvecklingsarbete måste skjutas fram så att lärosätet kan koncentrera sig på
att åtgärda bristerna i utbildningen.
Gäller våren 2020: Styrelsen har tidigare beslutat om 40 platser för våren 2020. I och med det
låga söktrycket föreslås en sänkning till 30 platser.
Grundlärarprogrammen:
Inriktning mot fritidshem: Planeringstalet sänktes från 35 till 30 inför höstterminen 2018 och
föreslås ligga kvar på denna nivå även hösten 2020. Antalet förstahandssökande är relativt stabilt
till programmet men under de senaste två höstintagen har det inte funnits några reserver.
Inriktning mot F-3: Söktrycket minskade hösten 2018 och antalet antagna låg under
planeringstalet och det fanns inga reserver till utbildningen. Trots detta föreslås att planeringstalet
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ligger kvar på 65 platser. Antalet förstahands sökande har varit relativt högt 2014 - 2017 och
möjligheten finns att nedgången 2018 är tillfällig.
Inriktning mot 4-6: Söksituationen ser likadan ut på denna inriktning och samma resonemang
har förts och förslaget är att planeringstalet ligger kvar på 40 platser.
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9: Hösten 2017 beslutade
regeringen om att införa en ny tvåämnesutbildning för blivande ämneslärare i grundskolans
årskurs 7-9 på 240 hp med trä- och metallslöjd samt textilslöjd som förstaämne. Hösten 2018 var
planeringstalet 20 platser (endast två antogs) och 2019 10 platser. Höstterminen 2020 föreslås ett
nollintag då mycket få studenter antagits till utbildningen. Lärarhögskolan är öppen för dialog med
aktuell institution om att ändra planeringstalet. Detta om en analys av bland annat söksiffror inför
höstintaget 2019 visar att sökmönstret förändrats.
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan: Planeringstalen för
höstterminen 2018 och vårterminen 2019 anpassades till att vara mer realistiska och alltså inte
endast visa ett mål eller en viljeyttring. Planeringstalen sänktes från 245 till 214. Hösten 2019
gjordes en liten ökning av planeringstalen med total 7 nybörjarplatser. Förslaget inför hösten 2020
är 205 nybörjarplatser.
Antalet förstahandssökande mot bildinriktningen ökade från 7 till 16 mellan 2017 och 2018
och därför föreslås en ökning av planeringstalet från 5 till 10 platser. En ökning föreslås
även inom ämnet musik, från 5 till 8 platser.
Inga förändringar i planeringstal förslås för ingångämnena; biologi, engelska, franska,
historia, naturkunskap, samhällskunskap, svenska som andra språk och tyska.
För att anpassa planeringstalen till söktrycket föreslås minskningar i geografi från 8 till 5
platser, idrott och hälsa, från 30 till 25 platser, matematik, från 30 till 25 platser, religion
från 15 platser till 10, spanska från 4 till 3 platser, och slutligen svenska, från 25 platser till
20.
I remissvaren framkom synpunkter på sänkningar av planeringstalen i idrott och hälsa, matematik
samt religion. Resonemangen som förs fram berör det stora behovet av lärare med denna
ämneskompetens och att behovet också kommer att öka, se bilaga 4 där alla remissvar finns.
Lärarhögskolan instämmer i resonemanget om behovet och att det kan komma att öka.
Sökstatistiken talar dock i dagsläget emot att det finns studenter som kommer att registrera sig på
utbildningen i enlighet med de högre planeringstalen. Precis som i fjol lämnar Lärarhögskolan
öppet för diskussion till utökning av de beslutade planeringstalen, om det finns behöriga sökanden
och en möjlighet för berörd institution att ta emot dessa studenter. Vidare kommer
Lärarhögskolan hålla öppet för sen anmälan så länge det går och där det finns önskemål om detta.
Fler studenter än det stipulerade planeringstalet kan alltså antas, om det finns behöriga sökande.
För ämnet naturkunskap förslog Lärarhögskolan i remissomgången 0 platser mot bakgrund av det
låga söktrycket, dvs. inställt intag. Efter remissvar från Institutionen för naturvetenskapernas och
matematikens didaktik, NMD, där det stora behovet av lärare inom ämnet naturkunskap i
gymnasieskolan påtalades, föreslås ett planeringstal om 5 platser.
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Yrkeslärarprogrammet: Det är platsgaranti på programmet. Höstterminen 2018 antogs 55
studenter. Planeringstalet sätts till 40 platser.
Specialpedagogprogrammet: En höjning föreslås från 40 platser till 50 på grund av den
nationella bristen inom yrkesgruppen och det höga söktrycket. I remissvaret uppger ansvarig
institution att de är positiva till förslaget under förutsättning att det totala planeringstalet för
specialpedagog- och speciallärarprogrammet inte överstiger 100-120 studenter under första
terminen. Förslag till planeringstal för speciallärarprogrammet är 50, se nedan, så det totala
planeringstalet håller sig inom institutionens satta max gräns.
Speciallärarprogrammet: Planeringstalet förslås ligga kvar på 50 platser.
Studie- och yrkesvägledarprogrammet: Det reguljära programmet har ett stabilt söktryck
över åren och många reserver. Planeringstalet föreslås ligga kvar på 30 platser. Distansvarianten
har också ett högt söktryck och många reserver och därför föreslås en ökning från 24 till 30 platser.
Ansvarig institution ser positivt på den föreslagna ökningen.
Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU: Hösten 2020 startar en ny flexibel variant,
50 procent och 100 procent studietakt. Planeringstalen föreslås vara 35 respektive 35 platser mot
bakgrund av analys av söksiffror så väl i Umeå som andra lärosäten.
Planeringstalet för KPU med förhöjd studietakt för personer med forskarexamen påverkas av
antalet utbildningsbidrag som regeringen beslutar om. Planeringstalet är 16 platser inför
vårterminen 2021.
Med anledning utbildningens höga söktryck, tillfredställande genomströmning (se bilaga 5) och
mot bakgrund av den nationella lärarbristen har Lärarhögskolan i remissomgången föreslagit att
platsantalet på KPU med förhöjd studietakt ska utökas från de nuvarande 16 platserna till 40
platser vårterminen 2020 och 2021. Kursansvariga institutioner och ämneslärarrådet är kritiska
till detta.
Följande skäl anförs i remissvaren:
1.

I inriktningsbeslutet om en ny KPU 2018-06-07 framgår att KPU med förhöjd studietakt
ska upphöra i och med att de två nya varianterna startar.
Lärarhögskolans svar: Beslutet innebär i första hand att höstintaget till KPU förhöjd
upphör från och med 2020, då den nya varianten startar. Däremot måste KPU med
förhöjd studietakt fortsätta att ges med vårintag 2020 och 2021 på grund av uppdraget
från regeringen att anordna en särskild kompletterande utbildning för personer med
forskarexamen.
Mot bakgrund av; den nationella lärarbristen, att det finns ett ekonomiskt utrymme samt
att det finns många sökande, skulle Lärarhögskolan (se nedan förslag till beslut) vilja
föreslå att vårintaget utökas våren 2021, däremot inte våren 2020, från 16 platser till de
ovan nämnda 40 platserna.

2. Det blir för mycket arbete med fyra varianter av KPU samtidigt.
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Lärarhögskolans svar: Idag ges tre varianter av KPU: 50 procent, reguljär förhöjd
(höstintag) samt KPU förhöjd för personer med forskarexamen (vårintag). Från och med
höstterminen 2020 blir det enbart två varianter; KPU förhöjd för personer med
forskarexamen samt den flexibla varianten med 50 procent och 100 procent studietakt.
Den nya varianten har samma kursstruktur oavsett studietakt och kan alltså ses som en
variant. Men även om man väljer att se det som två varianter blir det inte fler än i
dagsläget, alltså tre. Samtidigt kan möjligheten att bemanna utbildningen inför
utökningen vara en faktor. Inget konkret om detta anförs i remissvaren, med undantag för
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap som på frågan om ett extra intag ska
göras redan våren 2020 (samtidigt som ett sista höstintag görs 2019) menar att detta blir
”mycket personalkrävande och den personalen lärare/lektorer har vi inte i dagsläget.” Av
denna anledning föreslår Lärarhögskolan att inget extra intag görs våren 2020. Däremot
skulle ett utökat intag kunna göras våren 2021.
3.

Den statistik som Lärarhögskolan presenterar ifrågasätts. Genomströmningen ska enligt
remissvar från NMD beräknas på antalet antagna till utbildningen och inte på antalet
registrerade, alltså de som påbörjat utbildningen. Om genomströmningen beräknas på
antalet antagna till utbildningen, istället för på antalet som påbörjat utbildningen, så blir
genomströmningen lägre. Dessutom menas att beräkningen av genomströmningen är
missvisande, då den är gjord nästan ett respektive nästan två år efter utbildningens slut.
Lärarhögskolans svar: Lärarhögskolan menar att genomströmning inte kan beräknas
på antalet antagna eftersom det i den gruppen finns många studenter som aldrig påbörjar
utbildningen. Lärarhögskolan håller med om att alla studerande i utbildningen inte blir
färdiga med sin utbildning inom utsatt studietid. Efter ytterligare ett år har dock
merparten av de studerande tagit ut sin examen. Detta är, även i jämförelse med ordinarie
programutbildningar, en förhållandevis hög andel.

4. Lärarhögskolan frångår sitt regionala ansvar, med anledning av att många studenter som
studerar till lärare via KPU med förhöjd studietakt inte bor i regionen.
Lärarhögskolans svar: Lärarhögskolan menar att det inte finns någon motsättning
mellan ett regionalt ansvar och ett nationellt ansvar i detta fall. Lärarhögskolan har i
dagsläget svårt att nå upp till den tilldelade utbildningsramen, varför Lärarhögskolan
anser det angeläget att satsa på utbildningar som har ett högt söktryck och god
genomströmning oavsett var i landet dessa studenter befinner sig. Att platser på KPU med
förhöjd studietakt ökar innebär inte att initiativ som främjar behovet i regionen blir
lidande. Det utbildningsutrymme Umeå universitet har idag för lärarutbildning räcker i
dagsläget till både och. Att det regionala behovet inte kan tillgodoses beror framförallt på
att presumtiva studenter inte väljer att studera till lärare.
Programutbildningarna, där en mycket hög andel av studenterna kommer från regionen
och där alla som är behöriga kommer in, ges precis som förut. Utöver detta utvecklas och
genomförs ytterligare förändringar av utbildningsutbudet för att möta behovet i regionen
och för att möjliggöra för fler att studera till lärare. Det rör sig om mer flexibla och
tillgängliga varianter av befintliga utbildningar, vidareutbildning av obehöriga lärare samt
regeringsuppdraget om att erbjuda fler vägar in i läraryrket.
5.

Det kan vara olämpligt att samläsa KPU för forskarutbildade med andra varianter av KPU
eftersom studenternas ekonomiska villkor är så olika.
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Lärarhögskolans svar: Lärarhögskolan håller delvis med om denna synpunkt, men
menar vidare att detta ska ställas emot det enorma behovet av lärare som finns.
Bedömningen görs att behovet av fler lärare i dagsläget väger tyngre än de möjliga
problem som kan uppstå i en studentgrupp till följd av att vissa har en mer fördelaktig
studiefinansiering.
6. Det faktum att de studerande får genomföra sina VFU-perioder på hemorten innebär
mycket restid för universitetsläraren. Detta är kostsamt och NMD menar också att det
delvis blir ett arbetsmiljöproblem.
Lärarhögskolans svar: Lärarhögskolan betalar idag för resorna och uppehället i
samband med dessa VFU-besök och institutionerna bekostar arbetstiden.
Lärarhögskolan öppnar för dialog om ändrad policy vad gäller dessa besök. Andra
universitet har löst frågan på olika sätt som gör att universitetslärarnas resor kan
minimeras. Utöver att det kan lösa arbetsmiljöproblemen som dessa resor ligger tillgrund
för, är denna typ av lösningar också i linje med universitetets miljöpolicy om att dra ner på
resandet i tjänsten. Kvalitén på utbildningen får inte bli lidande, men med den allt bättre
distansöverbryggande teknik som är tillgänglig finns enligt Lärarhögskolan goda
möjligheter att lösa detta problem på ett bra sätt för alla inblandade.

Föredragande
Anna Nordström
Förslag till beslut
Lärarhögskolans styrelse beslutar att:






fastställa förslag till planeringstal för hösten 2020/ våren 2021,
avseende KPU med förhöjd studietakt våren 2021 uppdra till Lärarhögskolans ledning att
föra dialog med kursansvariga institutioner avseende bemanningspotential och annat om
en eventuell utökning av utbildningen våren 2021,
uppdra till Lärarhögskolans föreståndare att efter dialog med kursansvariga institutioner
besluta om en eventuell utvidgning av KPU med förhöjd studietakt våren 2021.
sänka planeringstalet på förskollärarprogrammet inför vårterminen 2020 från tidigare
beslutade 40 platser till 30 platser.

Bilagor:
1. Planeringstal 2020-2021
2. Sök och antagningsstatistik 2014-2018 UHR
3. Antagningsstatistik registrerade tom ht 18
4. Remissvar 2020-2021
5. KPU-förhöjd h16 ht17
Expedieras:
Kanslichefer vid fakulteterna för vidarebefordran till institutioner, programrådsordförande,
Lärarhögskolan, Registrator

Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se

Planeringstal ht 2020/vt 2021

Program och inriktning

Ht
2014

Ht
Vt 2015 2015

Ht
Vt 2016 2016

Ht
Vt 2017 2017

Förskollärarprogrammet
Utlokaliserad utbildning till Ö-vik
Grundlärarprogrammet
inriktning mot Fritidshem
inriktning mot F-3
inriktning mot 4-6

90

25
50
30

30
80
40

35
60
40

35
60
40

Totalt Grundlärarprogrammet

105

150

135

135

10

0

10

0

10
5
10
10
10
5
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10

Ämneslärarprogrammet riktning mot
inriktning mot 7-9
Bild
Biologi
Engelska
Franska
Hem - och konsumentkunskap
Historia
Idrott och hälsa
Matematik
Musik
Religion
Samhällskunskap
Samiska
Slöjd textil
Slöjd trä och metall
Spanska
Svenska
Svenska som andraspråk
Tyska
Kombination slöjd textil - bild
Kombination slöjd trä/metall - bild
Slöjd textil (240 hp)
Slöjd trä/metall (240 hp)
Totalt Ämneslärarprogrammet 7-9

40

10
10
10

80

40

80

40

80

Ht
Vt 2018 2018

40
30

80
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Ht
Vt 2019 2019

40

Reviderad ht Vt
2019
2020

40

Reviderings
förslag vt
Ht
2020
2020

60

60

30

60

35
60
40

30
65
40

30
65
40

30
65
40

135

135

135

135

10
10

5
5

5
5

0
0

110

0

20

20

20

10

10

0

10

20

10

8

5

5

10

30

35

15
35
5

20
25
15
10
0

25
35
25
15

8
35
2
5
20
25
20
10

8
35
3
8
25
30
30
5

8
35
3
8
25
30
30
5

8
35
3
5
25
25
25
8

15
15

20
20
10

30

35

20
25
20
10
10
15
15
15
5
5
25
10
5

10
5
15
35
5
5
20
25
20
10
5
15
10
20
0
5
25
10
5

8
15
15
0
3
28
10
2

5
15
15
0
4
25
5
3

5
15
15
0
4
25
5
3

5
10
15
0
3
20
5
3

Totalt Ämneslärarprogrammet
gymnasieskolan

170

240

245

245

214

221

221

205

Yrkeslärarprogrammet

40

40

40

40

40

35

35

40

35

0

35

45

0

35

Ämneslärarprogrammet inriktning mot
gymnasieskolan
Bild
Bildfördjupning
Biologi
Engelska
Franska
Geografi
Historia
Idrott och hälsa
Matematik
Musik
Musikfördjupning
Naturkunskap
Religion
Samhällskunskap
Samiska - nordsamiska *
Spanska
Svenska
Svenska som andraspråk
Tyska

NY Kompletterande pedagogisk utbildning 50 %
NY Kompletterande pedagogisk utbildning 100 %
Kompletterande pedagogisk utbildning - 50 %
Kompletterande pedagogisk utbildning förhöjd studietakt
Kompletterande pedagogisk utbildning förhöjd studietakt forsk
Specialpedagogprogrammet
Speciallärarprogrammet ***

40

40

40

45

30

40

30

30

45
0

45

15

15

15

16

40
40

40
75

40
75

40
60

40
50

40
50

40
50

50
50

Studie- och yrkesvägledarprogrammet reguljär

30

30

30

30

30

30

30

30

Studie- och yrkesvägledarprogrammet distans

30

30

30

30

24

24

24

Studie- och yrkesvägledarprogrammet
överbryggande

30

Summa totalt
* Samiska övergår från reguljär inriktning till KPU från hösten 2017
** Speciallärarprogrammet, fördelning enligt nedan
20 platser till specialicering språk-, skriv-, och läsutveckling
15 platser till specialicering matematikutveckling
15 platser till specialicering utvecklingsstörning

30
725

70

40
725

80

40
710

125

40
663

40

45

30
15

Vt
2021

95

685

695

30
35

35

90

80

35
670

91

Antagningsstatistik registrerade t o m ht18
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vårintag

vårintag

Plantal

Reg

Plantal

1:a handssökande

Urval 2

2017

2017

2017

2017

2017

40

31

80

169

98

Antagntal
U2

170

Registrerade

Plantal

Reg

Plantal

1:a handssökande

Urval 2

Antagntal
U2

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

48

40

33

80

112

83

60

30

24

Registrerade

Förskollärare

210 hp

Förskollärare Ö-vik

210 hp

Förskollärare Skellefteå

210 hp

Grundlärare fritidshem

180 hp

35

62

24

45

16

35

52

45

36

Grundlärar F-3

240 hp

60

107

57

70

57

60

78

62

53

Grundlärar 4-6

240 hp

40

71

42

50

39

40

49

39

32

135

240

123

165

112

135

179

146

121

Summa grundlärare
Bild 7-9

270-330 hp

0

0

Engelska 7-9

270-330 hp

0

0

Historia 7-9

270-330 hp

0

0

Hem o k 7-9

270-330 hp

0

0

Id o hä 7-9

270-330 hp

0

0

Matematik 7-9

270-330 hp

0

0

Religion 7-9

270-330 hp

0

0

Slöjd tx 7-9

270-330 hp

0

0

Slöjd tm 7-9

270-330 hp

0

0

Shk 7-9

270-330 hp

0

0

Svenska 7-9

270-330 hp

0

0

Musik 7-9

270-330 hp

0

Kombination textil - bild

270-330 hp

10

11

3

8

4

Kombination trä/metall - bild

270-330 hp

10

7

0

8

0

0
0
0

Slöjd textil (from ht18)

240 hp

10

5

3

2

Slöjd trä och metall (from ht18)

240 hp

10

4

2

1

20

9

5

3

8

16

10

10

Summa 7-9

20

18

3

16

10

9

0

8

4

Bild gy

270-330 hp

Bild fördjupning gy

270-330 hp

5

Biologi gy

270-330 hp

15

5

4

15

4

8

9

13

10

Engelska gy

270-330 hp

35

33

27

45

30

35

40

41

37

Franska gy

270-330 hp

5

3

2

8

2

2

1

0

0

Geografi

270-330 hp

5

4

4

8

4

5

4

5

3

Historia gy

270-330 hp

20

42

28

30

25

20

32

29

28

Id o hä gy

270-330 hp

25

42

23

30

24

25

35

27

22

Matematik gy

270-330 hp

20

33

30

30

29

20

12

13

12

Musik gy

270-330 hp

10

9

4

8

4

10

10

11

8

Musikfördjupning gy

270-330 hp

5

Naturkunskap gy

270-330 hp

15

1

1

8

1

8

2

2

1

Religion gy

270-330 hp

10

10

10

15

8

15

7

16

8

Shk gy

270-330 hp

20

17

13

20

14

15

25

20

18

Samiska gy

270-330 hp

0

Spanska gy

270-330 hp

5

5

3

8

3

3

5

4

2

Svenska gy

270-330 hp

25

23

12

30

16

28

21

28

17

Svenska som andraspråk gy

270-330 hp

10

3

3

8

1

10

3

11

4

Tyska gy

270-330 hp

5

1

2

8

2

2

0

1

0

245

240

166

279

167

214

222

231

180

Summa gy

480

667

390

630

331

449

522

465

364

Syv dist

180 hp

40

30

304

29

30

13

30

196

28

22

Syv reg

180 hp

30

93

29

35

20

30

62

35

27

63

49

Summa grundprog

SYV senare del

31

40

27

0

40

27

70

57

40

25

40

25

60

397

58

65

33

60

258

Specialped

totalt

40

181

41

50

35

40

161

40

Speciallär

totalt

60

106

25

65

25

60

68

32

Summa Spec.

100

287

66

115

60

100

229

Yrkeslärare

40

77

32

50

28

40

108

53

50

KPU 7-9 + Gy 50 %

45

57

28

50

28

45

76

33

33

KPU 7-9 + Gy 150 %

30

105

34

35

28

30

160

41

37

Summa .SYV

20

16

summa KPU

20

16

75

162

62

85

Totalt

100

74

755

1590

608

945

KPU-forsk

72

15

16

56

15

16

75

236

74

70

508

125

98

724

1353

655

605

Fr o m 2017 har statistik hämtats från NYA-webben
1:a handsval: Anmälningsstatistik "Poäng-prio 1", 30 hp resp 15 hp (KPU o Yrk)
Urval 2: Antagningsstatistik - Urval 2 - Antagna
Antagningstal U2
Reg totalt: Uttag ur Ladok över reg på första kurs i resp program.

KPU-förhöjd ht16

Bilaga 5

KPU-förhöjd hösten 2016, åk 7-9 & gymnasiet
Personnummer

Planeringstal
Antagna
Registrerade
Tagit ut examen
Alla kurser avklarade
Avslutar utbildning vt19
Genomströmning

Efternamn

Förnamn

Utfall

SJÖLANDER

JOHAN

Tagit ut examen

FORSS KATZ

VIKTOR

Tagit ut examen

JAKOBSSON

JENNY

Exarbetet kvar

CAMILOVSIN

DAVID

Klarat allt

CHAABOUNI

SALMA

Tagit ut examen

Sista kurs avslutades

BRINGHAMMAR CECILIA

Tagit ut examen

SJÖLANDER

JOHAN

Tagit ut examen

STENLUND

MAX

Håller på att avsluta vt19

NORDSTRÖM

YLVA

exarbetet kvar

FORSS KATZ

VIKTOR

Tagit ut examen

PERSSON

OLOF PER

ej klar

LINDGREN

JOHAN

studieuppehåll, återupptog aldrig

REHN

NAIMA ALEXANDRA

exarbetet kvar

SCHAVON

HENRIK

Tagit ut examen

DAGERYD

MARCUS

Tagit ut examen

NORDIN

MAGDALENA

Tagit ut examen

AHLMAN

ULLA

exarbetet kvar

ENNIS

MARINE

Studieuppehåll, tog examen via SU via VAL

LINDGREN

THERES

Tagit ut examen

TILLANDER

CARINA

exarbetet kvar

HAMBERG

LENNART

Tagit ut examen

KREMNEV

DMITRY

Tagit ut examen

BERGEGÅRDH

ABE

Håller på att avsluta vt19

SJÖGREN

CAMILLA

Klarat allt

JOHANSSON

ELIN

Tagit ut examen

ANDERSSON

KENTH DANIEL JOAKIM

ej klar

JENSEN

NINNI CAMILLA ELISABETH

Tagit ut examen

LILJA

EVA CHARLOTTE

Studieavbrott

LINDGREN

OVE

Studieavbrott?

NILSSON

LEIF STURE HÅKAN

Exarbetet kvar

HÖRNBLAD

EMMA

Tagit ut examen

TERNEBORG

LINDA

Tagit ut examen

IVERSEN

SIRI

Tagit ut examen

PERSSON

LINN

Tagit ut examen

RINDZEVICIUS

VYTAUTAS

Studieavbrott

30
34
32
18
2
2
63%

2018-03-11
2017-06-22
2019-01-14
2018-08-28
2018-04-11
2018-03-11

2017-06-22

2017-06-08
2017-08-28
2018-10-15

2017-08-28
2017-06-09
2017-06-08
2019-02-11
2018-01-21
2017-08-20

2017-06-21
2017-06-09
2017-06-09
2017-10-02

KPU-förhöjd ht17
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KPU-förhöjd hösten 2017, åk 7-9 & gymnasiet
Personnummer

Planeringstal
Antagna
Registrerade
Tagit ut examen
Alla kurser avklarade
Avslutar utbildning vt19
Genomströmning

Efternamn

Förnamn

IWAOKA
BERGSTRÖM
ERLENKEUSER
ERIKSSON
HALLQVIST
LEVIN
HOLM
JOHANSSON
WAARA
EDVINSSON
PERSSON
FÄLDT
BARDEAU
LANGAAS
GALINDO CHAIREZ
EDBLAD
TÖRNLÖF
CATIBUSIC
VIKHAMMAR
SUNDVALL
ENGLUND
ANDERSSON
NAZ
PERSSON
SIMM
SVENSK
VESTERBERG
MÖRTVIK
DIGRE
PERSSON
LILJA
MERINO RALDUA

REIKO
TIM
HELGE ERIK
JENNY
MARIA LUISA
RIKARD
MARIA
EVELINA
LINNÉA
SARA
KLAS
SEBASTIAN
CHRISTIAN
IDA
SALOMON
ANNA
JAN
SVETLANA
MARIE
ANNA
JESSICA
KENNET
SAIMA
HELENA
JENNY
MARTIN
NILS
MIA
ANDREAS
JANAINA
EVA CHARLOTTE
RICARDO
30
38
28
17
2
2
68%

Håller på att avsluta vt19
Tagit ut examen

2018-06-08

Tog studieuppehåll men inte återupptagit
Tagit ut examen
Tagit ut examen
Tagit ut examen

2018-06-06
2018-05-29
2018-06-08

Återupptog studierna ht18 men avslutade inte
Tagit ut examen
Tagit ut examen
Tagit ut examen
Tagit ut examen

2018-08-20
2018-09-03
2018-06-08
2018-06-05

Håller på att avsluta vt19
Tagit ut examen

2018-06-08

exarbetet kvar
Tagit ut examen
Tagit ut examen

2018-06-08
2018-06-05

Återupptog studierna ht18 men avslutade inte
Tagit ut examen

2018-06-08

ej klar
Klarat allt
Klarat allt
Tagit ut examen
Tagit ut examen

2018-10-26
2018-12-31
2018-06-08
2018-06-08

ej klar
ej klar
ej klar
Studieavbrott
Tagit ut examen

2018-06-08

exarbete kvar
Tagit ut examen

2018-06-08

Studieavbrott
Tagit ut examen

2018-09-30

Ärende p 27
Programanalys för yrkeslärare samt förslag till
fortsatt process

Missiv
Lärarhögskolan
Lärarhögskolans styrelse

Förslag till beslut om programanalys för
yrkeslärarprogrammet
Datum: 2019-04-10
FS 1.6.2-710-19

Förslag till beslut om programanalys för
yrkeslärarprogrammet
Bakgrund
Aktuellt yrkeslärarprogram vid Umeå universitet hade sin första antagningsomgång 2011.
Programmet omfattar 90 högskolepoäng med kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna
(UVK) om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om 30
högskolepoäng. Programmet ges sedan starten 2011 på 50 % studietakt vilket motsvarar
sex terminer. Undervisningen sker på distans med ca 3-4 träffar/termin på plats vid
Umeå universitet. Mellan träffarna sker undervisning och träffar via lärplattform. Skälet
till vald studietakt och distansundervisning är att det stora flertalet av studenterna ofta
arbetar i skolan som obehöriga yrkeslärare och väljer att kombinera arbete med studier.
I september 2018 beslutade Lärarhögskolans styrelse att genomföra en översyn av
yrkeslärarprogrammet eftersom det framkommit via undervisande lärare att revideringar
av struktur och innehåll skulle vara till fördel för programmet i sin helhet.
Beredning
En arbetsgrupp bildades med uppdrag att se över yrkeslärarprogrammet i sin helhet och
föreslå förändringar eller revideringar. Arbetsgruppen har haft 5 möten från november
2018 till och med mars 2019. Vid dessa möten har arbetsgruppen diskuterat
revideringsbehoven i termer av omfattning och ambitionsnivå, se bilaga 1 Programanalys.
Arbetsgruppen har också lagt fram förslag på åtgärder och förändringar under 2019/20,
se bilaga 1 Programanalys sid 9.
Förslag till styrelsebeslut
Lärarhögskolans styrelse beslutar att


ge Lärarhögskolans ledning i uppdrag att fullfölja arbetet med åtgärder och
förändringar inom yrkeslärarprogrammet under 2019/20.

Bilagor
Bilaga 1 Programanalys
Bilaga 2 Matris för yrkeslärarprogrammet
Bilaga 3 Uppdragsbeskrivning gällande ny struktur och innehåll i yrkeslärarprogrammet
Expediering
Simon Wolming, Mårten Almerud, Pedagogiska institutionen
Gunnar Schedin, Annika Nilsson, Pär Segerbrant, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Jonas Nilsson, Elisabeth Raddock, institutionen för idé- och samhällsstudier
Oscar Rantatalo, Gerd Pettersson, Robert Holmgren, Pedagogiska institutionen
Per Kristmansson, Katarina Kärnebro institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Johan
Hansson, Lars Samuelsson, institutionen för idé- och samhällsstudier
Anna Nordström, Agnetha Simm, Joakim Bergbom, Jonas Rosén och Birgitta Wilhelmsson,
Lärarhögskolan
Registrator
Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se

Missiv
Lärarhögskolan
Lärarhögskolans styrelse

Förslag till beslut om programanalys för
yrkeslärarprogrammet
Datum: 2019-04-10
FS 1.6.2-710-19
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Bilaga 1

Programanalys
Yrkeslärarprogrammet
Verksamhetsberättelse för 2018/2019
Verksamhetsplan för 2019/2020

Bilaga 1

Beskrivning av programmet
Aktuellt yrkeslärarprogram hade sin första antagningsomgång 2011. Programmet omfattar
90 högskolepoäng med kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) om 60
högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om 30 högskolepoäng. För att vara
behörig till yrkeslärarprogrammet ska studenten uppvisa dels grundläggande behörighet,
dels särskild behörighet dvs. tillräckliga yrkeskunskaper i minst ett av gymnasieskolans
yrkesämnen. Den särskilda behörigheten är mycket viktig eftersom det i programmet inte
ingår studier i yrkesämnena. Den särskilda behörigheten utgörs av kvalificerade och
relevanta kunskaper inom ett eller flera yrkesämnen som finns på gymnasieskolans
yrkesprogram. UHR har fastställt kunskapskriterier, dvs definierat vad som är kvalificerade
och relevanta yrkeskunskaper för vart och ett av yrkesämnena. I tidigare yrkeslärarutbildning
från 2001 gavs ofta behörighet i en hel inriktning på ett yrkesprogram medan nuvarande
utbildning leder till en yrkeslärarexamen med behörighet att undervisa i det eller de
yrkesämnen som studenten bedömts behörig i.
Yrkeslärarprogrammet vid Umeå universitet ges sedan starten 2011 på 50 % studietakt vilket
motsvarar sex terminer. Undervisningen sker på distans med ca 3-4 träffar/termin på plats
vid Umeå universitet. Mellan träffarna sker undervisning och träffar via lärplattform. Skälet
till vald studietakt och distansundervisning är att det stora flertalet av studenterna ofta
arbetar i skolan som obehöriga yrkeslärare och väljer att kombinera arbete med studier.
Erfarenhetsmässigt har detta visat sig vara en kombination som fungerar men kan vara
påfrestande för vissa studenter, ofta beroende på studentens tjänstgöringsgrad i sin
lärartjänst.
I yrkeslärarprogrammet får studenterna möjlighet att kombinera praktiskt yrkeskunnande
med läraryrket. I programmet fokuseras hur studenterna i en framtida yrkesroll som lärare
kan få elever att lära och utvecklas. Studenterna utbildas också i att bedöma elevers lärande
och utveckling och hur prestationer kan betygsättas. Dessutom inriktas studierna på den
svenska skolan i ett kulturellt, historiskt och samhälleligt perspektiv. Undervisningen har en
nära koppling till den forskning som bedrivs inom området.

Interremistisk programrådssammansättning (beslut vid Lärarhögskolans
styrelsemöte 2019-02-19)

Interimistiskt programrådet för yrkeslärarprogrammet 2019 (Lärarhögskolans
styrelsebeslut 2019-02-19)
Gerd Pettersson, pedagogiska institutionen
Robert Holmgren, pedagogiska institution
Lars Samuelsson, institutionen för idé och samhällsstudier
Johan Hansson, institutionen för idé och samhällsstudier
Per Kristmansson, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Katarina Kärnebro, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
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Nyckeltal för Yrkeslärarprogrammet (VB)
Nyckeltal antagning
Antagna
2014

Antagna
2015

Antagna
2016

Antagna
2017

Antagna
2018

Antal nybörjarplatser (enl.
planeringstal)

40

40

40

40

40

Antal förstahandssökande1

78

89

82

79

109

Antal förstahandssökande per
plats

1,95

2,23

2,05

1,98

2,73

Antal registrerade
nybörjarstudenter studenter 2

27

39

41

28

46

Antagna
2014

Antagna
2015

Antagna
2016

Antagna
2017

Antagna
2018

Antal godkända nybörjarstudenter efter första terminen3

21

33

28

18

Antal godkända studenter efter
tredje terminen4

15

37

28

Antal godkända studenter efter
sista terminen5

9

36

2015

2016

2017

2018

Kvinnor

9

12

15

21

Män

14

8

9

21

Totalt

23

20

24

42

Yrkeslärarprogrammet

Nyckeltal genomströmning
Yrkeslärarprogrammet

Nyckeltal examina
Yrkeslärarprogrammet
Antal som tagit ut examen

Enligt Focus (för 2018 är uppg. hämtad ur UHR-antagningsstatistik p g a att Fokus ännu ej
uppdaterats)
2 Antal registrerade på utbildningens 1:a kurs enligt Ladok
3 Antal godkända på utbildningens 1:a termin, 15 hp, enligt Ladok, per den 30 april (p g a att sista kurs
på denna termin går över till nästa termin med resterande 5 hp)
4 Antal godkända studenter efter termin 3, enligt Ladok, per den 31 mars (efter ett
omtentamenstillfälle)
5 Antalet godkända studenter efter termin 6 (sista), per den 30 september
1
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Synpunkter från programrådet på nyckeltal ( kommenteras utifrån
programmets förutsättningar och struktur)
Programmet har sedan 2011 platsgaranti. Antalet studenter som tagit ut examen har stadigt
ökat, vilket är positivt. Gynnsamt är också att antalet förstahandssökande och antalet
registrerade studenter stadigt ökat under senare år.

Säkring av examensmål
Se bilaga 1 - matris med ingående kurser och koppling till examensmål.
Nuvarande matris bör ses över i relation till det förändringsarbete som görs under 2019.

Utvecklingsarbete inom yrkeslärarprogrammet under 2018/2019
I september 2018 beslutade Lärarhögskolans styrelse att genomföra en översyn av
yrkeslärarprogrammet eftersom det framkommit via undervisande lärare att revideringar av
struktur och innehåll skulle vara till fördel för programmet i sin helhet.
Lärarhögskolan efterfrågade förslag på en grupp med representation från pedagogiska
institutionen, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och institutionen för idé och
samhällsstudier. Gruppen som utsågs var personer med kursansvar inom
yrkeslärarprogrammet; Gerd Pettersson och Robert Holmgren från Pedagogiska
institutionen, Katarina Kärnebro och Per Kristmansson från institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap samt Johan Hansson och Pär Sundström från institutionen för idé och
samhällsstudier. Arbetet som genomförs kommer att ha stöd från Lärarhögskolans kansli.
Pär Sundström har ersatts av Lars Samuelsson.
Arbetsgruppen fick i uppdrag av Lärarhögskolan att se över yrkeslärarprogrammet i sin
helhet och föreslå förändringar eller revideringar. Dessutom skulle arbetsgruppen följa det
utvecklingsarbete som bedrivs med avseende på KPU 50 % och 100% och överväga i vad mån
den inledande UVK termin som utvecklas inom KPU även kan fungera för
yrkeslärarprogrammet.
Arbetsgruppen har haft 5 möten från november 2018 till och med mars 2019. Vid dessa
möten har arbetsgruppen diskuterat revideringsbehoven i termer av omfattning och
ambitionsnivå. Dvs. antingen en helhetsrevidering av programstruktur, innehåll och nya
kurser vilket flera i arbetsgruppen förordade. Detta argumenterades utifrån en övergripande
kvalitetshöjning. Alternativet var smärre revideringar av absolut nödvändiga förändringar.
Initialt gjordes en genomgång av programmets genomförda kursutvärderingar för att samla
information om studenternas synpunkter. Kursutvärderingarna låg också till grund för
fortsatt arbete, se nedan genomgång av programmets kurser.
Arbetsgruppen diskuterade utvecklingen av KPU men fastslog att yrkeslärarprogrammet bör
separeras eftersom de båda programmen väsentligt skiljer sig åt. Ett annat skäl är att
yrkeslärarstudenterna under de senaste åren varit tillräckligt många i antal för att bilda en
egen studiegrupp, se nyckeltal och antal registrerade nybörjarstudenter.

Programutvärdering och alumnutvärdering
Under januari genomfördes en programutvärdering med studenter som studerar på termin 5
samt en alumnutvärdering med studenter som utexaminerades 2014- 2018.
Svarsfrekvensen på programutvärderingen var 44 % eller 12 av 27 studenter.
Alumnutvärderingen hade en svarsfrekvens på 30 % eller 34 studenter av 115 tillfrågade.
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Båda utvärderingarna visar en hög grad av studentnöjdhet vad gäller övergripande kvalitet,
UVK-studiernas omfattning, progression och relevans. Exempel på kommentarer;
 Kurserna har bidragit till en ökad trygghet i rollen som yrkeslärare och de har haft
en tydlig progression,
 Bra variation i utbildningen överlag. Bra att som lärarstudent prova och känna på
olika undervisningsformer och ha det med sig inför sitt kommande yrkesliv som
lärare. Även bra att examinationsformerna varierat under utbildningens gång.
Även studierna inom VFU har hög grad av studentnöjdhet och flera svaranden ser denna del
som en mycket viktig för att få praktisera och omsätta kunskaper som förvärvats.
Studenterna anser att det är fördelaktigt att VFU förläggs i slutet av utbildningen då det finns
möjlighet att korta ner utbildningstiden genom tillgodoräknande.
Det studenterna menar borde behandlas mer i utbildningen är framför allt metodik och
specialpedagogik. Det som saknas i utbildningen är digitalisering.
Förutom nämnda utvecklingsområden (metodik, specialpedagogik, digitalisering) förordar
arbetsgruppen att en utredning görs över möjligheten till införande av ett examensarbete.
Enligt hörskoleförordningen omfattar aktuellt yrkeslärarprogram inte ett examensarbete
men önskemål om att finna lösningar för att erbjuda studenterna möjlighet till ett
examensarbete motsvarande 15 hp har diskuterats dels i arbetsgruppen, dels vid
nätverkträffar med andra lärosäten som ger yrkeslärarprogram.

Interimistiskt råd
Under arbetet med revidering av programmet växte en önskan från arbetsgruppen fram om
att bilda ett interimistiskt råd för yrkeslärarprogrammet. Skälet är att yrkeslärarprogrammet
tidigare tillhört rådet för studie- och yrkesvägledarprogrammet (SYV) men vid rådsmötena
har ärenden gällande yrkeslärarprogrammet alltför ofta hamnat i skymundan för mer SYVspecifika ärenden. Arbetsgruppen har upplevt att ärenden gällande yrkeslärarprogrammet
inte prioriterats av SYV-rådsmedlemmarna.
Vid Lärarhögskolans styrelsemöte den 19 februari 2019 beslutades därför att införa ett
interimistiskt programråd för yrkeslärarprogrammet. Rådsmedlemmar är de personer som
ingår i arbetsgruppen. Detta råd har möjlighet att självständigt besluta om vilka revideringar
som bör genomföras och rapporterar direkt till Lärarhögskolans kansli.

Genomgång av programmets kurser
Arbetsgruppen genomförde en översiktlig genomgång av samtliga ingående kurser i
programmet. Varje kursansvarig redovisade kursens innehåll, förväntade studieresultat,
arbetssätt och examinationsformer. Här nedan följer en kort sammanställning av respektive
kurs.
1. 6LU003 Kunskap, undervisning och lärande I (UVK) 10 hp (kursansvarig
är institutionen för idé och samhällsstudier).
Kursen fokuserar på kunskaps- och vetenskapsteori (2 hp), informationsvärdering i
praktiken (2+1 hp) samt lärande, undervisning och utveckling (1+2+2 hp). Studierna
bearbetas via litteraturstudier, litteraturseminarier, gruppövningar samt
föreläsningar som ges på campus och via inspelningar på nätet. Kursens FSR
examineras via tre hemtentamina, tre seminarietillfällen med diskussioner samt en
muntlig redovisning.
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Utvecklings- och förbättringsåtgärder: I kursen deltar många undervisande
lärare vilket ses som ett problem. Främst gäller det motstridig information som
lämnas från lärarna till studenterna. Dessutom upplever studenterna att
examinationerna är väl många till antalet. Vad gäller innehåll om språklig
utveckling bör mer fokus läggas på kunskap om tvåspråkighet och vuxnas språk och
skrivsvårigheter. I kursen bör perspektiv om genus och etnicitet läggas till och i
någon av examinationsuppgifterna bör databaser och deras användning ingå. I
kursplanen bör ordet förskola tas bort. Dessutom behöver kurslitteraturen
uppdateras. Kursen ger grundläggande kunskaper i vetenskapsteori. Förtydligande
behöver dock göras om att progression sker i kursen Kunskap, undervisning och
lärande för yrkeslärare II.
2. 6LU002 Demokrati, individ och samhälle (UVK) 10 hp (kursansvarig är
institutionen för idé och samhällsstudier).
Kursen har två huvudspår där det ena är lärarens uppdrag med fokus på
människosyn, etik och demokrati. Det andra spåret är det heterogena klassrummet
med fokus på barn- och ungdomskultur, etnicitet och mångfald. I kursen bearbetas
olika verktyg såsom etiskt resonemang samt hantering av sociala situationer givet
kulturell mångfald och självreflektion. Här behandlas också olika former av
diskriminering och kränkande beteende. Dessutom behandlas kunskap om
läraryrkets etiska dimension inklusive värdegrund och demokrati i skolan. Studierna
bearbetas via seminarier, gruppövningar samt föreläsningar som ges på campus och
via inspelningar på nätet. Kursens FSR examineras via en reflektionsuppgift, två
hemtentamina, två case-uppgifter samt ett seminarium.
Utvecklings- och förbättringsåtgärder: Kurssidan på Cambro måste vara
komplett då kursen startar för att underlätta informationshanteringen för
studenterna. Progressionen från tidigare kurs och till senare kurs ex. kurs 3 och 4
behöver tydliggöras.
I kursplanen bör ordet förskola tas bort. Dessutom behöver kurslitteraturen
uppdateras.
3. 6PE302 Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering
(UVK) 10 hp (kursansvarig är pedagogiska institutionen)
Kursen fokuserar på tre teman där det första är pedagogiskt ledarskap, lärarens
uppdrag, elevers lärande och utveckling. Innehållet i tema ett bearbetas via ett
reflektionseminarium och en föreläsning om ledarskapsteorier. För resultatet väl
godkänd ska studenterna utifrån ledarskapsteorier analysera sin egen praktik och
redovisa resultatet vid ett seminarium.
Tema två behandlar sociala relationer, grupprocesser och konflikthantering via
föreläsning och gruppövningar. För resultatet väl godkänd ska studenterna analysera
konfliktsituationer.
Tema tre behandlar specialpedagogik och likabehandlingsplaner via föreläsningar,
gruppövningar och analys av planer. För godkänt resultat ska studenterna via
kunskap om specialpedagogiska begrepp i ett skriftligt pedagogiskt arbete. Tema tre
ger grundläggande kunskaper som till viss del fördjupas i kurs 5, Ämnesdidaktik för
yrkeslärare. Denna fördjupning är inte så tydligt framskriven i nuvarande kursplan
men kommer att beaktas i kommande revideringsarbete av kursen.
Utvecklings- och förbättringsåtgärder: Kursen bygger till viss del vidare på
de två tidigare kurserna men progressionen behöver förtydligas för att göra det
åskådligt för studenterna. Här behöver respektive kursansvariga lärare mötas för
att diskutera progressionen.
Bör tema tre framgent bilda en separat kurs inom programmet? Frågan har ställts
inom arbetsgruppen då krav på specialpedagogiska kunskaper hos lärare inom
skolan generellt ökar ex. neuropsykiatriska svårigheter, läs- och skrivsvårigheter.
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Kursansvarig har även gett följande kommentar:
- Koppling mellan examensmål, FSR och kursinnehåll/form avseende Kunskap och
förståelse är tillfredsställande: (”Koppling mellan ped. ledarskap och elevers
lärande samt sociala relationer är central och tydlig i två av kursens teman”).
- Vissa mål som rör Färdighet och förmåga och dess koppling till kursens FSR och
genomförande måste dock ses över (exempelvis huruvida några ex. mål är relevanta
i denna kurs och hur texter/mål om specialpedagogisk verksamhet är framskrivna.
- Mål som ryms inom Värderingsförmåga och förhållningssätt bör också ses över:
ex finns överlappningar i formuleringar och mål som inrymmer ”allt”.
- Avslutningsvis måste kursplanens texter om innehåll och examination skrivas om.
4. 6PE129 Kunskap, undervisning och lärande för yrkeslärare II (UVK) 15
hp (kursansvarig är pedagogiska institutionen)
Kursen innehåller ett flertal praktiknära uppgifter och är indelad i tre teman där tema
ett fokuserar på utbildningshistoria, skolväsendets organisation, lärarprofessionen
och läraruppdraget. Innehållet bearbetas via föreläsningar och seminarium. För
godkänd kurs ska studenten reflektera över sitt yrkeslärande. För väl godkänd ska
studenten reflektera kring läraruppdraget generellt men också specifikt för
yrkeslärare. Dessutom ska studenten identifiera hinder och möjligheter för lärande
utifrån betydelsen kön, klass, genus och etnicitet.
Tema två behandlar ämnesdidaktik där studenterna bland annat analyserar sin
arbetsvecka med de didaktiska frågorna i fokus. Detta tema är en introduktion till
kurs 5, Ämnesdidaktik för yrkeslärare.
Tema tre fokuserar på betyg och bedömning där studierna bearbetas via workshops
och seminarier. Jämförelser av betygssystem, bedömning av yrkeskunskaper samt
utmaningar och konsekvenser av bedömningar behandlas. För väl godkänd ska
studenten tillämpa centrala kvalitetskriterier för en tillförlitlig och relevant
bedömningspraktik. Detta tema är en introduktion till kurs 5, Ämnesdidaktik för
yrkeslärare.
Utvecklings- och förbättringsåtgärder: Tema ett bygger till del vidare på den
tidigare kurs 2 Demokrati, individ och samhälle men progressionen behöver
förtydligas. Det gäller framför allt innehåll som behandlar kön, klass, genus och
etnicitet. Här behöver respektive kursansvariga lärare mötas för att diskutera
progressionen.
Kursansvarig har även gett följande kommentar:
- Kunskap och förståelse: Se över överlappande FSR, tydligare koppling till
Yrkesdelen behövs. Ett FSR är alldeles för stort. Stark betoning på läraruppdrag och
utbildningshistoria, men Läroplansteorin bör förstärkas. Pedagogisk digital
kompetens måste inkluderas.
- Mer fokus på formativt lärande och formativ bedömning behövs. Progression till
ämnesdidaktikkursen bör utredas.
- Färdighet och förmåga: Tillfredsställande didaktiska tillämpningsövningar, men
användning av digital teknik måste inkluderas. Examensmålens koppling till FSR
måste ses över.
- Värderingsförmåga och förhållningssätt. Ett FSR är extremt övergripande och
stort.
5. 6PE135 Ämnesdidaktik för yrkeslärare (UVK) 10 hp (kursansvarig är
institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap)
Kursen innehåller två teman där det första är yrkesämnesdidaktik där bland annat
didaktisk forskning, jämförelser, analys av styrdokument, samverkan inom skolan och
med arbetslivet, APL, trepartssamtal samt handledarrollen bearbetas. Tema två
behandlar centrala begrepp vad gäller bedömning, bedömningsformer, konstruktion
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av verktyg/instrument för bedömning, utvärdering och kvalitetssäkring.
Undervisningen bygger till stor del på studenternas egna erfarenheter och utifrån de
yrkesämnen som studenterna undervisar i. Gruppdiskussioner, workshop samt en
föreläsning om röst och tal samt röstlaborationer ingår i temat. Examinationer sker
via en reflektionsuppgift och en omfattande hemtentamen där de bland annat ska
konstruera och utvärdera ett eget prov. Kurslitteraturen har uppdaterats under 2018.
I kursen fördjupas innehåll från framför allt kurs 3, Pedagogiskt ledarskap, sociala
relationer och konflikthantering och kurs 4, Kunskap, undervisning och lärande för
yrkeslärare II
Utvecklings- och förbättringsåtgärder: Kursplanen behöver omarbetas
eftersom innehållet gradvis har förändrats för att anpassas till och följa den
utveckling som sker i skolan, för yrkeslärare och inom yrkesämnena. Arbetsgruppen
är enig om att detta behov är akut.
Innehåll om specialpedagogik bör läggas till kursen.
Pedagogisk digital kompetens bör ingå i kursen.
Tiden som förläggs på röst- och talvård bör effektiviseras och kortas till förmån för
annat kursinnehåll ex. efterfrågas från både studenter och undervisande lärare,
mer tid till innehåll om formativ bedömning.
6. 6PE136 Profession och vetenskap för yrkeslärare (UVK) 5 hp
(kursansvarig är institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap)
Kursen är indelad i tre teman där det första bearbetar rättsliga regler som styr skolan
via inspelade föreläsningar, ”rättsliga dilemman” och gruppdiskussioner.
Studenternas kunskaper prövas genom ett kombinerat test/quiz
Tema två behandlar lärarens professionella identiteter utifrån globala, nationella,
organisatorisk och individuella perspektiv. Läraryrkets uppgifter och utveckling
behandlas med hänsyn till rollen som professionell i en politiskt styrd organisation.
En föreläsning samt inläsning av kurslitteratur ingår i temat som examineras
skriftligt.
Tema tre bearbetar utvärdering och skolutveckling där föreläsning samt inläsning av
kurslitteratur ingår. Studenterna examineras skriftligt.
Utvecklings- och förbättringsåtgärder: Enligt kursansvarig fungerar kursen
bra med det innehåll som kursplanen anger. Dock borde progressionen tydliggöras.
Delar av innehåll i kurs 1, Kunskap, undervisning och lärande I och kurs 2,
Demokrati, individ och samhälle fördjupas i denna kurs vilket kan med fördel
skrivas fram i kursplanen.
7. 6PE209 Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU) 30 hp
(kursansvarig är pedagogiska institutionen)
Kursen är indelad i två moduler, VFU 1 och 2. Då ett flertal av yrkeslärarstudenterna
tjänstgör som obehöriga lärare vid yrkesprogram inom gymnasieskolan eller
vuxenutbildningar har många av dem ansökt om och även fått beviljat
tillgodoräknande när kursen startar. Eftersom lärosäten ska tillämpa en generös
hållning vid tillgodoräknande har studenter i de flesta fall beviljats tillgodoräknande
för VFU 1 gentemot en längre yrkeserfarenhet.
I VFU 1 och VFU 2 ingår att termins- och lektionsplaneringar tillika som
momentplanering. I VFU 1 ska studenter genomföra en intervjuuppgift som
behandlar en skola i förändring där resultatet bearbetas med stöd utifrån
kurslitteraturen. I VFU 2 ska studenten anta ett elevperspektiv och utifrån skolförlagd
undervisning, APL och kurslitteraturen diskutera lärande i skola och arbetsliv.
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Utvecklings- och förbättringsåtgärder: Kursplanen behöver omarbetas
eftersom innehållet gradvis har utökats utan att innehåll tagits bort. Arbetsgruppen
är enig om att detta behov är akut.
Den aktuella kursplanen innehåller 33 FSR och upplevs av kursansvarig som rörig
med avsaknad av stringens. Trots det stora antalet FSR är många av dem
svårplacerade gentemot examensmålen. Visst kursinnehåll i kursplanen saknar
även representation i FSR. Dessutom är relationen skola – arbetsliv otydligt
framskrivet i kursplanen. Därtill finns behov av att lägga in kursinnehåll om
specialpedagogik och lärmiljö utifrån organisation- och grupperspektiv, vilket helt
saknas i gällande kursplan.
Kursansvarig har även gett följande kommentar:
- Samtliga kursplanetexter måste skrivas om.
- Bedömningsmatris måste utvecklas för praktikgenomförandet.
- Bedömningsmatris som används vid bedömning av skriftliga uppgifter vid
Ped/TUV-kurser bör revideras.
- En samlad VFU-rapport för respektive moment bör övervägas som alternativ till
nuvarande separata uppgifter. (jmf andra lärarutbildningsprogram)
- Nätbaserade PDK-seminarier (ZOOM) bör införas under VFU 1 och 2 och även i
andra YRK-kurser. (Tillämpning av PDK - Pedagogisk digital kompetens).

Förslag på åtgärder och förändringar under 2019/20
Resultatet från genomgång av programmets kurser visar att kurs 1, 2, 3, 4 och 6 fungerar men
att revideringar behöver genomföras. Dessa revideringar bör kunna ske inom ramen för
generell kursutveckling.
Kurserna 5 och 7 behöver däremot omarbetas grundligt vilket betyder att nya kursplaner med
nytt innehåll, FSR och eventuellt förändringar av examinationsformer krävs. För
omarbetning av kurserna 5 och 7 kommer Lärarhögskolan tillskjuta utvecklingsmedel.
Föreslagna åtgärder bör ses som del 1 i översynen av yrkeslärarprogrammet.
För att generellt förbättra kvaliteten i programmet och progressionen mellan vissa kurser
behövs ett antal programsrådsmöten mellan institutioner och därefter ett gemensamt
revideringsarbete inom respektive kursplan (FSR och innehållstexter). Det bör diskuteras om
detta institutionsövergripande arbete ska inkluderas inom ramen för generellkursutveckling
eller om Lärarhögskolan ska tillskjuta utvecklingsmedel.
I del 2 bör en separat kurs för specialpedagogik övervägas samt möjligheterna till ett
examensarbete motsvarande 15 hp utredas. Skälet till att dela upp åtgärderna i två delar är
dels tidsbesparing för samtliga involverade, dels den förestående utvärdering av
yrkeslärarprogrammet som universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomför vid årsskiftet
2019/20. De synpunkter som bedömargruppen eventuellt lämnar på förbättringar är då
möjliga att ta med i del två.
Lärarhögskolan bör revidera tidplanen i uppdragsbeskrivningen (motsvarande del 1 ovan och
bilaga 3) samt upprätta tidplan för del 2.

Programanalysen beslutas vid Lärarhögskolans styrelsemöte den 10 april
2019.
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Bilaga 3
Lärarhögskolan

Uppdragsbeskrivning gällande ny struktur och innehåll i
yrkeslärarprogrammet
Datum: 2018-09-04
Dnr:

Uppdragsbeskrivning gällande ny struktur och innehåll i
yrkeslärarprogrammet
Bakgrund
Under 1900-talets andra hälft växte yrkesutbildningen succesivt fram för att möta ökade
krav på yrkeslärarnas yrkeskompetens och pedagogiska utbildning. Utbildningen
omfattade år 1950 15 veckor, 1960 33 veckor för att 1973 förlängas till 40 veckor. År 2001
förlängdes utbildningen ytterligare och en examen för lärare i yrkesämnen omfattade då
totalt 180 högskolepoäng (nuvarande 120 poäng).
År 2004 lämnade Rekryteringsdelegationen en rapport Forum för rekrytering av
yrkeslärare uppgavs att de huvudsakliga hindren för öka rekryteringen av sökande till
utbildningen av lärare i yrkesämnen var de då gällande tillträdes-kraven och
studiefinansieringen. I rapporten föreslogs därför att utbildningen av lärare i yrkesämnen
skulle förkortas och utformas med hänsyn till att den studerande redan har de
nödvändiga yrkeskunskaperna. Genomgången relevant yrkesutbildning och tillägnad
yrkeserfarenhet rekommenderades utgöra krav för tillträde till utbildningen. Sökandens
dokumenterade yrkeserfarenhet och yrkeskunnande förordades ersätta motsvarande krav
på 90 högskolepoäng inom området för examen.
Aktuellt yrkeslärarprogram hade sin första antagningsomgång 2011. Programmet
omfattar 90 högskolepoäng med kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) om
60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om 30 högskolepoäng. För
att vara behörig till yrkeslärarprogrammet ska studenten uppvisa dels grundläggande
behörighet, dels särskild behörighet dvs. tillräckliga yrkeskunskaper i minst ett av
gymnasieskolans yrkesämnen. Den särskilda behörigheten är mycket viktig eftersom det i
programmet inte ingår studier i yrkesämnena. Den särskilda behörigheten utgörs av
kvalificerade och relevanta kunskaper inom ett eller flera yrkesämnen som finns på
gymnasieskolans yrkesprogram. UHR har fastställt kunskapskriterier, dvs definierat vad
som är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för vart och ett av yrkesämnena. I
tidigare yrkeslärarutbildning från 2001 gavs ofta behörighet i en hel inriktning på ett
yrkesprogram medan nuvarande utbildning leder till en yrkeslärarexamen med
behörighet att undervisa i det eller de yrkesämnen som studenten bedömts behörig inom.

Nuvarande programstruktur och studietakt
Vid Umeå universitet har yrkeslärarprogrammet haft följande programstruktur sedan
starten 2011:
6LU003 Kunskap, undervisning och lärande I (UVK) 10 hp,
6LU002 Demokrati, individ och samhälle (UVK) 10 hp,
6PE302 Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering (UVK)10 hp
6PE129 Kunskap, undervisning och lärande för yrkeslärare II (UVK) 15 hp
6PE135 Ämnesdidaktik för yrkeslärare (UVK) 10 hp,
6PE136 Profession och vetenskap för yrkeslärare (UVK) 5 hp,
6PE209 Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU) 30 hp
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Den verksamhetsförlagda utbildningen om 30 högskolepoäng förläggs till en
gymnasieskola med aktuella yrkesämnen.
Yrkeslärarprogrammet vid Umeå universitet ges sedan starten 2011 på 50 % studietakt
vilket motsvarar sex terminer. Undervisningen sker på distans med ca 2-3 träffar/termin
på plats vid Umeå universitet. Mellan träffarna sker undervisning och träffar via
lärplattform. Skälet till vald studietakt och distansundervisning är att det stora flertalet av
studenterna ofta arbetar i skolan som yrkeslärare och väljer att kombinera arbete med
studier. Erfarenhetsmässigt har detta visat sig vara en kombination som fungerar men
kan vara påfrestande för vissa studenter.

Översyn och revidering av yrkeslärarprogrammet i sin helhet
Lärarhögskolan avser att genomföra en översyn av programmet då det framkommit via
undervisande lärare att revideringar av struktur och innehåll skulle vara till nytta för
programmet i sin helhet. Översynen sker via uppdrag där följande delar föreslås ingå:
a)

Översyn och genomgång av programmets kursutvärderingar,

b)

Genomföra programutvärdering hösten 2018 samt genomgång av
resultat,

c)

Upprätta programanalys för programmet,

d)

Lämna förslag på förändringar via programanalysen utifrån a) och b)
ovan,

e)

Revidera innehåll i utbildningen (struktur, kurser, kursplaner osv),

f)

Revidera matris som visar hur de nationella examensmålen uppnås
genom ingående kurser, i enlighet med handläggningsordning för
säkring av nationella examensmål, dnr FS 1.1-1410-15. Se bilaga.

Lärarhögskolan har fått förslag på en grupp med representation från pedagogiska
institutionen, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och institutionen för idé
och samhällsstudier, som får i uppdrag att se över yrkeslärarprogrammet i sin helhet och
föreslå förändringar eller revideringar. Ekonomisk kompensation kommer att betalas ut
för uppdraget.
Arbetsgruppen ska följa det utvecklingsarbete som för närvarande bedrivs med avseende
på KPU 50 % och 100% och överväga i vad mån den inledande UK termin som utvecklas
här även kan fungera för yrkeslärarprogrammet.
Följande institutioner och personer, vilka också idag har kursansvar inom
yrkeslärarprogrammet, ingår i gruppen: Gerd Pettersson och Robert Holmgren från
Pedagogiska institutionen, Katarina Kärnebro och Per Kristmansson från institutionen
för tillämpad utbildningsvetenskap samt Johan Hansson och Pär Sundström från
institutionen för idé och samhällsstudier. Gruppen utser ordförande emellan sig.
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Tidplan för uppdraget
Förslag är att revideringarna genomförs i kurser med start ht 2020 (för antagna hösten
2020?).
a)

Översyn och genomgång av programmets kursutvärderingar, (ht 18 - vt 19
med rapportering 2019-01-25),

b)

Genomföra programutvärdering hösten 2018 samt genomgång av resultat,
(ht 18 - vt 19 med rapportering 2019-01-25). Genomförs med stöd av
Lärarhögskolans kansli,

c)

Upprätta programanalys för programmet. Genomförs med stöd av
Lärarhögskolans kansli (ht 18 - vt 19 med rapportering 2019-01-25),

d)

Lämna förslag på förändringar (programstruktur och ingående kurser) via
programanalysen utifrån a) och b) ovan, Genomförs med stöd av
Lärarhögskolans kansli (ht 18 - vt 19 med rapportering 2019-01-25)
Mitten av februari, beslut om uppföljnings- och åtgärdsplan för
yrkeslärarprogrammet i Lärarhögskolans styrelse,

e)

Revidera innehåll i utbildningen (kurser, kursplaner osv), (vt 19 med
rapportering 2019-05-24),

f)

Revidera matris som visar hur de nationella examensmålen uppnås genom
ingående kurser, i enlighet med handläggningsordning för säkring av
nationella examensmål, dnr FS 1.1-1410-15. (ht 19 med rapportering 201905-24),

Vt 19 – i juni månad - Lärarhögskolan styrelse beslutar om ny struktur och innehåll inom
yrkeslärarprogrammet,
Ht 19 – ca 7 oktober – det ”nya” yrkeslärarprogrammet publiceras på webben via
antagning.se/studera.nu,
Vt 20 – ca 3 februari – programkurstillfällen för kurser inom programmet publiceras.
Förslag till ekonomisk ersättning
Ekonomisk ersättning utbetalas i två omgångar.
För uppdraget (punkter a – d ovan) utbetalas ersättning enligt universitetets beslutade
interndebiteringstaxa för lektorskompetens:




Pedagogiska institutionen får en ersättning för totalt 16 klocktimmar,
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap får en ersättning för totalt 16
klocktimmar,
Institutionen för idé och samhällsstudier får en ersättning för totalt 16
klocktimmar,
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Institutionerna fakturerar Lärarhögskolan efter rapportering 2019-01-25.
För uppdraget (punkterna e – f ovan) utbetalas ersättning utifrån föreslagna revideringar
av innehåll i utbildningen. Ett kompletterande beslut om det fortsatta arbetet samt
ersättning för detta kommer att fattas i ett senare skede.
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FS 3.2-695-19

Förslag till att tidigarelägga anmälan till speciallärar- och
specialpedagogprogrammen
Bakgrund
Lärarhögskolans programråd för speciallärar- och specialpedagogprogrammen har under
2018 diskuterat dels internt i rådet, dels med andra lärosäten om att tidigarelägga datum
för ansökan till ovan nämnda program.
Vid en specialpedagogisk nätverksträff arrangerad av Stockholms universitet (SU), i juni
2018, informerade Peter Wretling från antagningsenheten, SU, om möjligheten, och
fördelen med, att tidigarelägga ansökningstiden för vidare- eller påbyggnadsutbildningar.
En avsikt med informationen var att sprida positiva erfarenheter, och inspirera,
speciallärar- och specialpedagogutbildningar vid Sveriges lärosäten att hörsamma det
tidigareläggande som redan prövats och anammats för påbyggnadsutbildningar till
specialistsjuksköterskor.
Motiv till att tidigarelägga ansökningstiden för vidare- eller påbyggnadsutbildningar är
enligt Peter Wretling primärt att fler studenter då ges möjlighet att tacka ja till en
utbildningsplats, att tidigare antagningsbesked ger ledningspersoner/chefer större
möjlighet att utlova tjänstledighet och ordna vikarier för personal som önskar
vidareutbilda sig.
En förändring av ansökningstiden innebär att den tidigareläggs till den 15 februari - 15
mars istället för som brukligt den 15 mars – 15 april . Ett preliminärt urval kan då
genomföras i början av maj månad och möjlighet till sen anmälan, det vill säga efter
första urvalsomgången finns också.
En tidigareläggning sker i UHR:s regi och respektive lärosäte betalar för att delta (en
engångskostnad om 16.000 kr nämndes). Denna summa är dock redan betald i samband
med starten av tidigarelagd start för specialistsjuksköterskorna.
Av informationen i juni framkom också att en tidigareläggning bör gälla samtliga
lärosäten som bedriver specialpedagog- och speciallärarutbildningar för att kunna få
genomslag samt att tydlig information/annonsering om en förändring måste ske såväl på
www.antagning.se som på varje lärosäte.
Beredning
Antagningsenheten vid Umeå universitet har underrättats om att programrådet för
speciallärar- och specialpedagogprogrammen önskar pröva av att tidigarelägga
ansökningstiden med start våren 2020. Detta har också meddelats till Peter Wretling, SU,
via antagningsenheten.
En konsekvensanalys av att tidigarelägga ansökningstiden med start våren 2021 bör
genomföras under juni månad 2020.

Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se

Missiv
Lärarhögskolan
Lärarhögskolans styrelse

Förslag till att tidigarelägga anmälan till speciallärar- och
specialpedagogprogrammen
Datum: 2019-04-10
FS 3.2-695-19

Förslag till styrelsebeslut
Lärarhögskolans styrelse beslutar att ansökningstiden tidigareläggs till den 15 februari15 mars istället för som brukligt den 15 mars – 15 april. Den tidigarelagda ansökan
prövas med start våren 2020.
En konsekvensanalys av att tidigarelägga ansökningstiden med start våren 2020 bör
genomföras under juni månad 2020.

Expediering
Simon Wolming, Mårten Almerud, Pedagogiska institutionen
Gunnar Schedin, Annika Nilsson, Pär Segerbrant, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Daniel Andersson, Karyn Sandström, institutionen för språkstudier
Helena Näs, Jonas Wikström, institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Mikael Henningsson, Anna Sundström, institutionen för psykologi
Oscar Rantatalo, Pedagogiska institutionen
Linn Bonna, institutionen för språkstudier
Helena Westman, institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Christina Westergren, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Johanna Ohlsson och Helen Andersson, Pedagogiska institutionen
Gudrun Svedberg, ordf i programrådet för speciallärar- och specialpedagogprogrammen
Anna Nordström, Agnetha Simm, Ingela Jonasson, Lars Knutsson, Birgitta Wilhelmsson
Registrator
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Missiv Arbetsrapport
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Vetenskaplig kompetens inom lärarprogram
Bakgrund
Lärarhögskolan har genomfört en jämförelse av den vetenskapliga kompetensen inom
förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet och ämneslärarprogrammet mellan Umeå
universitet och sex andra lärosäten; Uppsala universitet, Stockholms universitet, Linköpings
universitet, Luleå tekniska universitet, Högskolan i Jönköping samt Högskolan Dalarna.
Jämförelsen baseras på data från Universitetskanslersämbetet (UKÄ), som i sin tur inhämtat
uppgifterna från respektive lärosäte under 2018 års utvärdering av de nationella lärarexamina.

Beredning
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli.

Bilagor:
Arbetsrapport Jämförelse av vetenskaplig kompetens inom lärarprogram
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Jämförelse av vetenskaplig kompetens inom lärarprogram
Sammanfattning
Omvärldsbevakningen avseende vetenskaplig kompetens inom lärarprogram är utförd i form av
en jämförelse mellan Umeå universitet och sex andra lärosäten. De program som jämförts är







förskollärarprogrammet,
grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3,
grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6,
ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet, ämne matematik,
ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet, ämne svenska, samt
ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet, ämne samhällskunskap.

Av de jämförda lärosäten är Umeå universitet det lärosäte som har högst andel disputerade lärare
samt högst andel professorer inom förskollärarprogrammet samt inom de båda jämförda
inriktningarna på grundlärarprogrammet. Vad gäller dessa två program så utmärker sig lärosätet
betydligt i jämförelse med andra lärosäten. När det gäller ämneslärarprogrammet ligger Umeå
universitet bland de lärosäten i landet som har högst andel disputerade lärare, även om
statistiken för varje ämne varierar. Exempelvis ligger universitetet bäst till när det gäller
utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och samhällskunskap där Umeå universitet har högst andel
disputerade lärare av de jämförda utbildningsorterna, men inte riktigt lika bra till när det gäller
matematik och svenska. En långsiktig strategisk satsning på att stärka utbildningsvetenskaplig
forskning (inklusive forskarskolor inom utbildningsvetenskap) ligger bakom Umeå universitets
goda resultat. Bedömning är att arbetet med strategisk kompetensförsörjning i form av satsningar
på utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning måste fortsätta i oförändrad takt för
att lärosätet ska kunna hålla hög vetenskaplig kompetens i sina lärarprogram.
Jämförelse av den vetenskapliga kompetensen
 Förskollärarprogrammet är på 210 hp (högskolepoäng), motsvarande 3,5 års
heltidsstudier.
 Grundlärarprogrammet1 är på 240 hp, motsvarande 4 års heltidsstudier.
 Ämneslärarprogrammet är på 330 hp, motsvarande 5,5 års heltidsstudier.
Lärarhögskolan har genomfört en jämförelse av den vetenskapliga kompetensen inom ovanstående
programutbildningar mellan Umeå universitet och sex andra lärosäten; Uppsala universitet,
Stockholms universitet, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Högskolan i Jönköping
samt Högskolan Dalarna. Jämförelsen baseras på data från Universitetskanslersämbetet (UKÄ),
som i sin tur inhämtat uppgifterna från respektive lärosäte under 2018 års utvärdering av de
nationella lärarexamina. Urvalet har skett för att få med ett par stora universitet (Uppsala
universitet och Stockholms universitet), universitet i Umeå universitets storlek (Linköpings
universitet) ett par högskolor (Högskolan i Jönköping och Högskolan Dalarna) samt ett annat
norrlandsuniversitet (Luleå tekniska universitet).

1

Grundlärarprogrammet finns även med inriktning mot fritidshem, men den inriktningen har inte ingått i denna jämförelse.
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De uppgifter som jämförts är andel disputerade lärare samt andel professorer av lärare som deltar
i undervisningen på jämförda program. Jämförelsen utgår från individer, dvs. ingen hänsyn tas till
hur stor del av tiden som de olika lärarkategorierna deltar i undervisningen (en professor som
deltar i undervisningen på 5 procent och en som gör det på 50 procent ger samma värde).
När det gäller ämneslärarprogrammet är personal som undervisar i matematik, svenska,
samhällskunskap samt den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) med i jämförelsen.
Andel disputerade lärare - förskollärare, grundlärarare F-3, grundlärarare 4-6
Resultatet av jämförelsen visar att Umeå universitet har högst andel disputerade lärare inom
programmen förskollärare samt grundlärare F-3 och 4-6, vilket illustreras i nedanstående tabeller
och diagram. När det gäller dessa två program så utmärker sig lärosätet betydligt i jämförelse
med andra lärosäten avseende andelen disputerade lärare.
Förskollärare
Umeå universitet
Uppsala universitet
Stockholms universitet
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Högskolan i Jönköping
Högskolan Dalarna

Grundlärare F-3
69%
43%
29%
44%
54%
32%
30%

Grundlärare 4-6
78%
49%
56%
54%
58%
48%
45%

73%
52%
50%
50%
58%
47%
44%

Andel disputerade lärare
100%
80%
60%
40%
20%
0%
UMU

UU

SU

Förskollärare

LiU
Grundlärare F-3

LTU

HJ

HDA

Grundlärare 4-6

Andel professorer av lärarna - förskollärare, grundlärarare F-3,
grundlärarare 4-6
Umeå universitet har högst andel professorer inom programmen förskollärare, grundlärare F-3
och grundlärare 4-6.
Förskollärare
Umeå universitet
Uppsala universitet

Grundlärare F-3
8%
7%

Grundlärare 4-6
11%
5%

10%
5%
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Stockholms universitet
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Högskolan i Jönköping
Högskolan Dalarna

3%
5%
4%
0%
0%

3%
3%
8%
0%
4%

7%
4%
7%
3%
4%

Andel professorer av lärarna
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
UMU

UU

SU
Förskollärare

LiU
Grundlärare F-3

LTU

HJ

HDA

Grundlärare 4-6

Andel disputerade lärare – ämneslärare matematik, svenska, samhällskunskap
och UVK
När det gäller ämneslärare inom matematik så har Luleå tekniska universitet högst andel
disputerade lärare, följt av Stockholms universitet och Linköpings universitet. Först därefter
kommer Umeå universitet. Avseende ämneslärare inom svenska toppas av listan Uppsala
universitet, följt av Umeå universitet och Stockholms universitet. För ämneslärare inom
samhällskunskap har Umeå universitet högst andel disputerade, följt av Linköpings universitet
och Luleå tekniska universitet. Även inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) har Umeå
universitet högst andel disputerade (med marginal), följt av Linköpings universitet och Luleå
tekniska universitet.

Matematik
Umeå universitet
Uppsala universitet
Stockholms universitet
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Högskolan i Jönköping
Högskolan Dalarna

80%
67%
93%
83%
100%
0%
44%

Svenska
79%
89%
74%
45%
71%
57%
70%

Samhällskunskap UVK
91%
70%
74%
86%
83%
55%
Har ej denna inriktn.

82%
63%
61%
70%
68%
27%
39%
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Andel disputerade lärare
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
UMU

UU

SU

Ämneslärare Ma

LiU
Ämneslärare Sv

LTU

HJ

Ämneslärare Sh

UVK

HDA

Andel professorer av lärarna – ämneslärare matematik, svenska,
samhällskunskap och UVK
Det är bara Stockholms universitet och Luleå tekniska universitet som har professorer som deltar
i undervisningen inom ämneslärarprogrammets inriktning mot matematik. Gällande
ämneslärarprogrammet med inriktning mot svenska har både Umeå universitet och Uppsala
universitet 21 procent professorer av de lärare som deltar i undervisningen. Gällande
ämneslärarprogrammet med inriktning mot samhällskunskap har Stockholms universitet 23
procent professorer, Umeå universitet har 0 procent. Inom UVK har Umeå universitet med sina
18 procent störst andel professorer, följt av Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet.

Matematik
Umeå universitet
Uppsala universitet
Stockholms universitet
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Högskolan i Jönköping
Högskolan Dalarna

Svenska
0%
0%
36%
0%
30%
0%
0%

21%
21%
5%
9%
0%
0%
0%

Samhällskunskap UVK
0%
9%
23%
9%
0%
9%
0%

18%
3%
6%
12%
12%
0%
0%
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Andel professorer av lärarna
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
UMU

UU
Ämneslärare Ma

SU

LiU
Ämneslärare Sv

LTU

HJ

Ämneslärare Sh

UVK

HDA

Analys
Sammantaget visar siffrorna att Umeå universitet har högst andel disputerade lärare avseende
förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3 och 4-6 samt att
lärosätet avseende ämneslärarutbildning står sig mycket väl i konkurrens de andra lärosätena.
Inom ämneslärarprogrammet har Umeå universitet högst andel disputerade lärare inom UVK och
samhällskunskap i jämförelse med de jämförda lärosätena. När det gäller ämneslärarutbildning i
samhällskunskap och matematik så behöver den vetenskapliga kompetensen stärkas med
professorer i undervisningen.
Vid Umeå universitet har satsningar under en lång tid skett på att stärka utbildningsvetenskaplig
forskning och den vetenskapliga kompetensen inom lärarutbildningarna. I Uppföljning av
forsknings- och kompetenssatsningen vid Lärarhögskolan vid Umeås universitet perioden
2009-2016 (dnr 103-35-07), som presenterades för universitetsstyrelsen 2018-06-08, framgår att
antal disputerade ökat markant vid utbildningsvetenskapliga institutioner mellan åren 2007 och
2017.
En medveten satsning på forskarutbildning bedrivits sedan 2001 (då andelen disputerade lärare
vid denna tidpunkt enbart var 4 procent i vissa program), bland annat genom den Nationella
forskarskolan i pedagogiskt arbete (NaPa) som lärosätet varit värd för. Sedan 2009 antar
Forskarskolan i utbildningsvetenskap, som har en internationell profil, kullar om ca 20-25
studerande vartannat år. Även ytterligare ett antal mindre VR-finansierade forskarskolor bedrivs
vid lärosätet inom utbildningsvetenskap i samarbete med andra lärosäten i landet.
Forskarskolorna inom utbildningsvetenskap har medfört mycket positiva effekter för andelen
disputerade lärare. I en nyligen genomförd utvärdering av Universitetskanslerämbetet får
Lärarhögskolan vid Umeå universitet många positiva omdömen för sitt systematiska arbete med
att, i dialog med fakulteter och institutioner, stärka den vetenskapliga kompetensen inom
lärarprogrammen.
Med anledning av framtida pensionsavgångar m.m. är bedömningen att fortsatta kraftfulla
satsningar på utbildningsvetenskap och forskarutbildning är nödvändiga vid lärosätet.

