












Ärende p 63 
 

Budget 2020 Lärarhögskolan 



Missiv  

Budget 2020 

Lärarhögskolan 

 

FS 1.3.2-1931-19 
 

                                                                                       2019-10-24 

Sid 1 (1)  

   

   

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Budget 2020 Lärarhögskolan 
 

Sammanfattning 
Budgeterat resultat för Lärarhögskolan är -5 040 tkr. 

 

Grundutbildningsverksamheten som omfattar grundutbildning med anslag och stödverksamhet (vh 

10 och 11), grundutbildning med bidrag (vh 12) och uppdragsutbildning (vh 13) har ett resultat på -

1 085 tkr. Underskottet ligger i sin helhet på grundutbildningsverksamheten med bidrag. 

Forskning och forskarutbildningsverksamheten som för Lärarhögskolan omfattar forskning och 

forskarutbildning med anslag (vh 20, 21) samt bidragsforskning (vh 22) har ett budgeterat resultat 

på -3 145 tkr. Det är på verksamhet 20 och 21 som underskottet ligger i sin helhet.  

Slutligen är det budgeterade resultatet på den universitetsgemensamma verksamheten (vh 90, 91) -

837 tkr. 
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Anna Nordström 
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1 Inledning 

Lärarhögskolans budget 2020 baseras på universitetsstyrelsens budgetbeslut daterad 11 juni 2019 samt 

rektors detaljbeslut i budgeten 2019 daterad 8 oktober 2019. Dessa beslut baseras i sin tur på 

resurstilldelning enligt budgetpropositionen för budgetåret 2019 justerad med indexnivån på 1,91 

procent samt budgetpropositionen 2019/20:1. 

Budgeten baseras också på ett antal regeringsbeslut som reglerar flertalet av de nationella uppdrag som 

Lärarhögskolan är involverade i. Se avsnitt 1.2 för en sammanställning. 

Budgeten är väl integrerad med Lärarhögskolans verksamhetsplan. 

Budgeterat resultat för Lärarhögskolan är -5 040 tkr. 

 
Grundutbildningsverksamheten som omfattar grundutbildning med anslag och stödverksamhet (vh 10 

och 11), grundutbildning med bidrag (vh 12) och uppdragsutbildning (vh 13) har ett resultat på -1 058 

tkr. Grundutbildning med anslag har ett nollresultat, grundutbildning med bidrag har ett budgeterat 

underskott på -1 058 tkr och uppdragsutbildning har ett budgeterat nollresultat. 

Forskning och forskarutbildningsverksamheten som för Lärarhögskolan omfattar forskning och 

forskarutbildning med anslag (vh 20, 21) samt bidragsforskning (vh 22) har ett budgeterat resultat på -

3 145 tkr. Det är på verksamhet 20 och 21 som underskottet ligger. Budgeterat resultat på 

bidragsforskningen är alltså 0.  

Slutligen är det budgeterade resultatet på den universitetsgemensamma verksamheten (vh 90, 91) -837 

tkr. 

1.1 Gemensamma kostnader 
Påslaget för att täcka Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader (fasta beloppet) inom 

grundutbildning, är 21,4 procent (17,3 % under 2019). Ökningen beror på att basen, det vill säga 

kostnaderna som det fasta beloppet fördelas på, har minskat. Det är främst på grund av osäkerheten i 

om snabbspåret kommer att fortsätta samt att uppdrag inom Lärarlyftet kommer bli avsevärt mycket 

lägre under 2020 jämfört med 2019. 

Påslaget för att täcka Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader (fasta beloppet) inom 

forskning och forskarutbildning är 9,2 procent (21,5 % under 2019). Minskningen beror på att basen 

inom denna verksamhetsgren har ökat samtidigt som denna ökning ännu inte gett utslag i högre fasta 

belopp. Det är främst uppdraget om försöksverksamhet med praktiknära forskning som bidrar till denna 

effekt. 
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1.2 Nationella uppdrag  
I Budget 2020 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2021-2022 avsnitt 2.1 visas Umu: s nationella 

uppdrag och bland dessa universitetsledningens särskilda prioriteringar. I budgeten för 2019 hade sex 

av de prioriterade uppdragen direkt koppling till Lärarhögskolans budget, men för 2020 är inga av dessa 

uppdrag prioriterade. I tabell 1 nedan listas de av Umu: s nationella uppdrag som hanteras inom ramen 

för Lärarhögskolans verksamhet och budget. 

Nationella uppdrag  Koppling till budget 2020 

Vidareutbildning av obehöriga lärare, VAL. Regeringsuppdrag 

t.o.m. 30 juni 2030. Nationell samordning samt tillgodoräknande och 

studieplanering. Kursgivning. 

Hanteras inom ramen för 

grundutbildning med bidrag se 

avsnitt 2.2 

Utländska lärares vidareutbildning, ULV. Regeringsuppdrag, 

samordningsansvar hos Stockholms universitet, pågår tills vidare. Lokal 

samordning med bl.a. studieplanering och kursgivning. 

Hanteras inom ramen för 

grundutbildning med bidrag se 

avsnitt 2.2 

Validering av yrkeskunskaper för tillträde till 

yrkeslärarutbildningen, YRK. Universitets- och högskolerådet, 

UHR, har samordningsansvar. Pågår tills vidare 

Hanteras inom ramen för 

grundutbildning med bidrag, se 

avsnitt 2.2 

Försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor, 

Övningsskoleprojektet. Regeringsuppdrag pågår i nuvarande form 

t.o.m. 190630. Kommer förlängas och extra medel tillskjutas, oklart 

omfattning. 

Hanteras inom ramen för 

grundutbildning med bidrag, se 

avsnitt 2.2 

Kulturskolekliv. Regeringsuppdrag, oklart hur länge det pågår. 

Hanteras inom ramen för 

grundutbildning med bidrag, se 

avsnitt 2.2 

Uppdrag att anordna särskild kompletterande utbildning för 

personer med forskarexamen, KPU-forsk. Regeringsuppdrag till 

och med 2021. Umeå universitet är nationella samordnare. 

Hanteras inom ramen för 

grundutbildning med anslag och 

bidrag, se avsnitt 2.2 

Uppdrag om att skapa fler vägar in i läraryrket. 

Regeringsuppdrag till och med 2021. Umeå universitet nationella 

samordnare. 

Hanteras inom ramen för 

grundutbildning med bidrag, se 

avsnitt 2.2 

Snabbspår för lärare och förskollärare. Uppdrag från 

Arbetsförmedlingen, överenskommelsen får förlängas längst t.o.m. 

2021-05-31  

Hanteras inom ramen för 

uppdragsutbildning, se avsnitt 2.3 

Lärarlyftet. Uppdrag från Skolverket.  
Hanteras inom ramen för 

uppdragsutbildning, se avsnitt 2.3 

Lärarutbildning i minoritetsspråk, samiska och meänkieli. 

Regeringsuppdrag, pågår tills vidare. 

Hanteras inom ramen för 

forskning och forskarutbildning 

med anslag, se avsnitt 3.1.1 

Uppdrag om försöksverksamhet med praktiknära forskning, 

ULF-projektet. Regeringsuppdrag, pågår t.o.m. 2021 

Hanteras inom ramen för 

bidragsforskning, se avsnitt 3.2 

  

Tabell 1: Nationella uppdrag samt deras koppling till budgeten. 
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2 Grundutbildning 

2.1 Grundutbildning med anslag 

Grundutbildningsanslaget är 165 858 tkr (161 501 tkr under 2019). Med anledning av de nuvarande 

svårigheterna att fylla tilldelad grundutbildningsram har Lärarhögskolan och universitetsledningen 

kommit överens om att fakulteterna får använda 4 000 tkr från Lärarhögskolans ram. Dessa är 

borträknade från det ovan nämnda grundutbildningsanslaget. 

I anslaget ingår ersättning för den av regeringen aviserade utbyggnaden som inleddes 2017. För år 2020 

utgår ersättning för 10 extraplatser inom grundlärarprogrammet och 10 extraplatser inom 

ämneslärarprogrammet. Detta motsvarar cirka 1 300 tkr. Extra anslag för sommarkurser omfattande 

3 258 tkr ingår också i anslaget. För övrigt så ingår förstärkningarna inom humaniora och 

samhällskunskap samt lärar- och förskollärarutbildning som år 2016 infördes i form av höjda 

ersättningsbelopp i budgetramen. 

Tabell 2 visar hur anslaget kommer att användas och i avsnitten som följer kommenteras posterna. 

 Budget 2020 
tkr 

Budget 2019 
tkr 

Prognos 2019 
tkr 

Intäkter 165 858 161 501 161 501 

Korr slutavräkning 2018   2 275 

Kostnader    

Kursersättning institutioner -113 673 -110 444 -101 535 

Från rektors detaljbeslut: språkstöd, Idrottshögskolan, 
NyA-systemet, ers t samfak o humfak f praktikkurser, 
utvecklingsmedel 

-3 506 -3 415 -3 415 

VFU-kostnader:  ersättning till kommuner och studenter, 
inklusive praktikplatser för SYV-studenter 

-5 814 -6 727 -5 537 

VFU-kostnader: kompetensutveckling handledarna, 
reseersättning och administration   

-572 -1 064 -1 128 

Stöd till utlandsförlagda språkkurser -2 000 -2 000 -2 000 

Praktisk estetiska kurser inom grundlärarprogrammet -1 017 -981 -745 

Samordning ämnet samhällskunskap -80 -77 -78 

Examensarbete och kurser på avancerad nivå -206  -74 

Pedagogiskt pris och examensceremoni -130 -130 -130 

Ersättning studentkåren, UMPE -565 -564 -563 

Logopeder -1 500 -1 500 -1 067 

Internationalisering i grundutbildningen -500 -500 -441 

Medfinansiering av fakulteternas universitets- och 
fakultetsgemensamma kostnader   

-25 626 -26 015 -26 015 

Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader -2 128 -1 933 -2 011 

Övrigt t ex avskrivningar och räntekostnader -567 -460 -372 

Beräknad återbetalning -7 974 -5 691 -17 567 

Totala kostnader -165 858 -161 501 -162 678 

Resultat 0 0 1 098 

Tabell 2: Fördelningen av grundutbildningsanslaget.  

2.1.1 Budgeterat antal helårsstudenter, HST, och kursersättning till institutionerna 

Budgeterat antal helårsstudenter för 2020 är 2 101 st (HST-prognos 2 för 2019 är 1 881 st). 

Utgångspunkten för budgeterade helårsstudenter är information från studieplaneringsverktyget, 

planeringstal för nyantagna studenter vårterminen 2020 och höstterminen 2020 samt äskande från 

institutionerna om fristående kurser. Utifrån detta har neddragning bland annat gjorts för förväntade 
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avhopp av nyantagna studenter. De senaste åren har andelen äskade fristående kurser som genomförs 

ökat. I 2020-års budget är beräkningarna gjorda utifrån att 70 procent av dessa kurser blir av, jämfört 

med hälften som det räknats med fram till 2018-års budget.  

Antalet helårsstudenter fördelar sig per utbildningsområde i enlighet med tabell 3. Hur fördelningen ser 

ut mellan utbildningsområdena påverkar storleken på kostnaden för de kursuppdrag som 

institutionerna genomför inom Lärarhögskolans ram. 

Utbildnings-
område 

HST 
(Antal) 

HPR 
(Antal) 

HST- 
prislapp 

(kr) 

HPR-
prislapp 

(kr) 

Förändring 
från 2019 

(kr) 

Fördelning till 
institutionerna 

HST+HPR 
(tkr) 

Hum 444 367 24 997 16 075 1 094 16 997 

Sam 497 401 24 997 16 075 1 094 18 879 

Natur 267 207 42 063 35 472 1 456 18 588 

Teknik 69 56 42 063 35 472 1 456 4 844 

Vård 45 38 44 719 38 732 1 567 3 491 

VFU 200 170 28 240 27 503 3 741 10 335 

Undervisning 444 377 30 004 31 432 3 209 25 162 

Övrigt 42 35 33 781 27 441 1 150 2 376 

Idrott 46 38 81 056 34 830 4 805 5 031 

Design 37 32 119 195 58 097 3 330 6 291 

Musik 10 10 102 833 65 018 3 152 1 679 

Korrigering       

Totalt 2 101 1 731    113 673 

Tabell 3: Antal helårsstudenter fördelat på utbildningsområde, ersättningsnivå per helårsstudent och helårsprestation till 
institutionerna samt kostnaden för Lärarhögskolans utbildningsuppdrag. 

Det finns osäkerheter förknippade med den antagna fördelningen mellan utbildningsområdena. För det 

första behöver studenterna på Lärarhögskolans program inte välja inriktning eller andra respektive 

tredje ämne förrän en bit in i utbildningen. Detta gör att ett antagande om fördelningen per 

utbildningsområde måste göras för de studenter som ännu inte valt studiegång. För det andra görs 

antaganden om avhopp och dessa går inte att härleda till utbildningsområde. Avhoppen fördelats istället 

proportionerligt mellan utbildningsområdena. 

För varje utbildningsområde finns en tillhörande prislapp. Prislapparna är nettoprislappar och med det 

menas att de inte inkluderar finansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. 

Finansiering av Lärarhögskolans andel av fakulteternas universitets- och fakultetsgemensamma 

kostnader fördelas istället till respektive fakultet, som sedan fördelar ut detta till institutionerna (se 

posten ”Medfinansiering av fakulteternas universitets- och fakultetsgemensamma kostnader” i tabell 2, 

samt avsnitt 2.1.13). 

Den del av HST-ersättningen till institutionerna som utgör lokalersättning har räknats upp med 

indexökningen på 1,91 procent (1,22 procent år 2019). Som tidigare har lokalersättningen räknats upp 

och HST-ersättningen har räknats av med motsvarande belopp. Denna differentiering av HST-

ersättningen för lokaler gäller endast de institutioner som ligger under den samhällsvetenskapliga 

fakulteten. 

Bilaga 1 visar en preliminär bedömning av hur utfördelningen av resurserna fördelar sig mellan 

institutionerna. En detaljerad budget till varje institution och fakultet som är engagerad i 

Lärarutbildningarna görs och förmedlas i slutet av oktober varje år. 

2.1.2 Rektors detaljbeslut 

Kostnaderna för dessa poster fördelas utifrån grundutbildningsanslagets fördelning mellan fakulteterna 

för år 2020. Lärarhögskolans andel är 11,3 procent (11,3 % 2019). Bidraget till Idrottshögskolan är 359 

tkr (353 tkr för 2019), kostnaden för utvecklingsmedel är 529 tkr (527 tkr för 2019) och kostnad för 
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praktikkurser är 131 tkr (128 tkr för 2019). Budgeterad kostnad för språkstöd är 952 tkr (935 tkr för 

2019), humanistisk fakultet fakturerar Lärarhögskolan. 

Kostnader för NyA-systemet ingår också i denna post med 1 535 tkr (1 472 tkr för 2019). 

Fördelningsgrunden mellan fakulteter/Lärarhögskolan är antalet kurstillfällen på vårterminen och 

höstterminen 2019.  

För mer information om kostnadsposterna se Rektors detaljbeslut i budget 2020 Umeå universitet, 

Dnr: FS 1.3.2-754-19. 

2.1.3 Verksamhetsförlagdutbildning, VFU: ersättning till kommuner, andra verksamheter och 
studenter 

Ersättningen till kommunerna för år 2020 är 855 kr per vecka (840 kr per vecka för 2019). Budgeterat 

antalet helårsstudenter för VFU är 200 och kostnaden för de antal veckor som dessa motsvarar är 5 514 

tkr och inkluderar ersättning till kommunerna och andra verksamheter för att de tar emot studenter på 

studie- och yrkesvägledarprogrammet. 

Det är avsatt 300 tkr för ersättning till studenternas resor och logi. 

2.1.4 Verksamhetsförlagdutbildning: kompetensutveckling handledarna och administration 

Som ett led i regeringens kvalitetsförstärkning i form av höjd prislapp till verksamhetsförlagd utbildning 

har det sedan 2017 avsatts 320 tkr att användas till att ersätta resor för handledare inom kompletterande 

pedagogisk utbildning på distans. Även under 2020 avsätts 320 tkr för detta. För kompetensutveckling 

till examinatorerna inom VFU avsätts 120 tkr. 

Lönemedel för 1 årsarbetare avsätts för VFU-handläggning under 2020, 640 tkr att jämföra med 1,75 

heltider föregående år. 

Lönemedel för 0,25 årsarbetare avsätts för arbete med övergripande VFU-ansvar, 243 tkr. 

Kostnadsposten reduceras med 750 tkr. Detta är en ersättning som Lärarhögskolan, från och med 2019, 

erhåller från Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) för arbetet med att placera studie- 

och yrkesvägledarstudenter på praktik. Skälet till ersättningen är att HST- och HPR-ersättningen för 

dessa studenter i sin helhet betalas ut till TUV, men en del av arbetet med placeringar utförs av 

Lärarhögskolans kansli. 

Total avsättning för denna post är 572 tkr (1 064 tkr för 2019). 

2.1.5 Stöd till utlandsförlagda språkkurser 

I samband med utlandsförlagda studier i engelska, franska, spanska och tyska ingående i språkkurser 

på något av lärarprogrammen stöds kostnader upp till 2 000 tkr. 

2.1.6 Praktisk estetiska kurser inom grundlärarprogrammet 

Under 2019 avsätts maximalt 1 017 tkr (för år 2019, 981 tkr) för att stödja praktiskt estetiska kurser, 

med idrotts och designprislapp, inom grundlärarprogrammet. Dessa kurser har övrigt-prislapp och får 

inte klassas om till de högre idrotts- respektive designprislapparna, enligt universitetets 

kursklassificeringsråd. Lärarhögskolan kompenserar för skillnaden mellan prislappen för 

utbildningsområdet övrigt och idrott respektive design. Detta är ett beslut som kommer att tas årligen 

och summan regleras efter den preliminära slutavräkningen. 

2.1.7 Samordning av ämnet samhällskunskap 

Statsvetenskapliga institutionen ersätts med 10 procent av en heltid för att samordna samtliga ämnen 

som ingår i ämnet samhällskunskap. År 2020 beräknas detta motsvara 80 tkr. 
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2.1.8 Examensarbete och kurser på avancerad nivå 

Medel motsvarande 25 % för en samverkanslektor med ansvar för kartläggning av nuvarande kursutbud 

och studentunderlag på avancerad nivå samt arbete med att stärka programutbildningarnas 

examensarbete med avseende på forsknings- och professionsanknytning. Detta är en ny avsättning. 

2.1.9 Pedagogiskt pris och examensceremoni 

För Lärarhögskolans studenters examensceremonier avsätts årligen 80 tkr. Vidare avsätts 50 tkr för ett 

pedagogiskt pris som delas ut årligen. 

2.1.10 Studentkår 

Enligt avtal stöder Lärarhögskolan UmPe (Ume Pedagogerna som är en del av Umeå Studentkår) med 

190 kr per helårsstudent samt med ersättning för lokalhyra och städning. Total avsättning för 2020 är 

565 tkr (564 tkr för 2019). Anledningen till den blygsamma ökningen är att ersättningen baseras på ett 

lägre antal helårsstudenter än under 2019. 

2.1.11 Logopeder 

Lärarhögskolan erbjuder alla studenter på lärarprogrammen och studie- och yrkesvägledarprogrammet 

röst- och talträning. De logopeder som Lärarhögskolan anlitar finns placerade vid Institutionen för 

språkstudier. Ersättningen avser lön, drift och språkstudiers institutionsgemensamma kostnad. För 

2020 är det avsatt 1 500 tkr (1 500 tkr för 2019). 

2.1.12 Internationalisering 

För internationalisering i grundutbildning avsätts årligen 500 tkr. Under 2020 avsätts 150 tkr som riktar 

sig till anställda, 175 tkr avsätts för internationaliseringsresor, 150 tkr avsätts för 12 bidrag á 12 500 

kronor för studier vid prioriterade partneruniversitet och 25 tkr avsätts till övriga kostnader. 

2.1.13 Medfinansiering av fakulteternas universitets- och fakultetsgemensamma kostnader  

Lärarhögskolan finansierar fakulteternas del av de universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 

som motsvarar Lärarhögskolans utbildningsvolym i förhållande till respektive fakultets totala 

utbildningsvolym. 

Kostnaderna är 25 626 tkr för år 2020 (26 015 tkr för år 2019) och fördelas med 21 710 tkr på 

universitetsgemensamma kostnader och 3 916 tkr till fakultetsgemensamma kostnader.  

Medlen fördelas till fakulteterna i relation till respektive fakultets antal helårsstudenter i 

Lärarutbildningen år 2018. Fakulteterna fördelar vidare medlen till sina institutioner enligt deras egna 

fördelningsmodeller. 

2.1.14 Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader 

Lärarhögskolans totala universitetsgemensamma kostnader för grundutbildning är 3 955 tkr (3 462 tkr 

för 2019). Till grundutbildningsverksamheten hör grundutbildning med bidrag (vh 12) och 

uppdragsutbildning (vh 13). Dessa verksamheter ska bära sina egna kostnader och därför har de totala 

universitetsgemensamma kostnaderna för grundutbildning reducerats med 1 827 tkr, vilket är dessa 

verksamheters delar av de totala universitetsgemensamma kostnaderna. Kostnaden som belastar 

grundutbildning med anslag är 2 128 tkr. 

2.1.15 Övrigt 

Här ingår avskrivningar, räntekostnaderna och växelkursdifferenser som under 2020 beräknas uppgå 

till 567 tkr. 

2.1.16 Beräknad återbetalning 

Beräknad återbetalning av 2020-års grundutbildningsanslag är 7 974 tkr. Från och med år 2020 införs 

treårig avräkning av faktiskt antal helårsstudenter och helårsprestationer. Lärarhögskolan kommer 
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trots detta fortsätta att göra en preliminär avräkning mot institutionerna och mot Umu centralt i 

december varje år. 

2.2 Grundutbildning med bidrag 

De nationella uppdrag som på olika plan samordnas av Lärarhögskolan redovisas som 

bidragsverksamhet inom grundutbildningen. Uppdragen ligger på vad som kallas pågående projekt, 

vilket bland annat betyder att de inte visar resultat. Ett eventuellt resultat förs över till nästkommande 

år via en periodisering. Ett budgeterat resultat på denna verksamhet visar hur mycket 

myndighetskapital som förväntas användas, se avsnitt 5.3. 

Uppdragen som Lärarhögskolan har att hantera under 2020 är: VAL - vidareutbildning av obehöriga 

lärare, ULV - , utländska lärares vidareutbildning, YRK - validering av yrkeskunskaper för tillträde till 

yrkeslärarprogrammet, försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor, FVI - uppdrag om 

att skapa fler vägar in i läraryrket, kulturskolekliv samt KPU-forsk - uppdraget att anordna 

kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen. 

VAL-projektet kan delas upp i två delar, den första hanterar kostnader för det nationella 

samordningsansvaret som ligger på Umeå universitet och Lärarhögskolan. Tilldelningen för detta 

uppdrag förväntas bli 1 876 tkr för 2020 (1 841 tkr för 2019). I tabell 4 redovisas förväntade intäkter för  

utbildningsuppdraget. Budgeterat antal helårsstudenter för 2020 är 111 (105 för 2019). Antalet 

helårsstudenter förväntas alltså öka till följd av ett förslag från Utbildningsdepartementet där 

förordningen som styr behörighetskraven ska lättas upp. Datumkrav för när yrkesverksamhet ska ha ägt 

rum föreslås tas bort. Likaså föreslås kravet på att ha varit anställd som förskollärare tas bort, vilket 

öppnar upp möjligheten för barnskötare att söka sig till VAL. Slutligen föreslås att det ska bli möjligt för 

pedagogisk personal inom förskolan att studera upp till 90 hp istället för som nu 30 hp. 

 Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2020 

VAL –  
vidareutbildning av lärare 

7 012 7 352 7 815 9 000 9 500 

ULV –  
vidareutbildning av utländska lärare 

683 828 845 900 1 500 

YRK –  

validering yrkeslärarprogrammet 

699 418 691 805 928 

FVI –  
fler vägar in i läraryrket 

  3 000 3 000 3 000 

Tabell 4: Budgeterade intäkter inom VAL, ULV, YRK och FVI (tkr). 
 

Den budgeterade intäkten för ULV-projektet är 1 500 tkr (prognos för 2019 är 900 tkr), se tabell 4.  

Detta uppdrag förväntas också öka och anledningen till detta är dels att fler snabbspårsdeltagare (se 

avsnitt 2.3) har hunnit bli klara med sina studier i svenska, dels att förordningen som styr 

behörighetskraven har ändrats. Budgeterat antal helårsstudenter inom ULV är 15 ( prognos för 2019 är 

9 helårsstudenter). 

YRK-projektet förväntas också öka i omfattning under 2020, som framgår av tabell 4 är den 

budgeterade intäkten 928 tkr. Skolverket administrerar ett statsbidrag för behörighetsgivande 

utbildning för lärare i yrkesämnen. Detta infördes 2019 och kommer att förstärkas under 2020 enligt 

budgetpropositionen. Antalet ansökningar som ska valideras förväntas därför fortsätta öka. 

I budgetpropositionen framgår att regeringsuppdraget Fler vägar in i läraryrket har förlängts till 

2022 och förstärkts med totalt 4 000 tkr för 2020 och 2021 och 12 000 tkr för 2022. I samråd med 

övriga deltagande lärosäten är förslaget att ökningen för 2020 läggs i en gemensam pott som lärosätena 

kan söka extra medel från och att de övriga medlen fördelas i samma proportion som tidigare. 
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Regeringsuppdraget med försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor har 

pågått mellan 2014 och 2019. Lärarhögskolan har sedan tidigare valt att förlänga arbetet till 2020-06-

30 med befintliga medel. I budgetpropositionen 2019/20:1 aviseras en förlängning av uppdraget och 

10 000 tkr avsätt totalt. I Lärarhögskolans budget antas att intäkter motsvarande 667 tkr går till Umeå 

universitet. 

De budgeterade intäkterna för Kulturskoleklivet är 4 500 tkr, samma som för 2019. Dessa medel 

betalas ut till Institutionen för estetiska ämnen via internfakturering och efter förbrukning. 

Umeå universitet är nationella samordnare för kompletterande pedagogisk utbildning för 

forskarutbildade. Uppdraget pågår 2017-2021. En höjning av medel till uppdraget har aviserats i 

budgetpropositionen och för 2020 gäller att det totalt har avsatts 23 100 tkr i stället för 15 100 tkr. Efter 

en överenskommelse med övriga medverkande lärosäten, Karlstad universitet och Stockholms 

universitet tillsammans med Kungliga tekniska högskolan, innebär detta att Lärarhögskolan kan anta 

24 studenter med utbildningsbidrag istället för 16 studenter. Intäkter motsvarande 7 200 tkr har tagits 

upp i budgeten inom detta uppdrag. 

I tabell 5 redovisas den sammantagna budgeten för ovanstående projekt. 

 Budget 2020 
(tkr) 

Budget 2019 
(tkr) 

Prognos 2019 
(tkr) 

Intäkter 22 561 21 380 23 357 

Kostnader    

Lön -3 860 -2 619 -3 259 

Drift -11 024 -8 538 -13 297 

Utfördelning till 
institutioner, utb.uppdrag 

-7 230 -6 260 -6 443 

Gemensamma kostnader -1 619 -1 133 -1 375 

Summa kostnader -23 733 -18 550 -24 373 

Periodisering/Resultat -1 173 2 830 -1018 

Tabell 5: Budget grundutbildning med bidrag, vh 12. 

2.3 Uppdragsutbildning 

Lärarlyftet och snabbspåret redovisas som uppdragsutbildning på vh 13.  

Nuvarande avtal med Skolverket avseende Lärarlyftet upphörde 190630. I budgetpropositionen framgår 

att Lärarlyftet kommer att fortsätta, men inte i vilken omfattning. I Lärarhögskolans budget har därför 

endast en mindre intäkt tagits upp, 1 000 tkr (2019 är prognosen 8 691 tkr). Lärarhögskolan fördelar ut 

94 procent av intäkterna till kursgivande institutioner. 

Lärarhögskolan har inte fått några slutgiltiga besked angående fortsättningen för Snabbspåret för 2020. 

I budgeten har intäkter tagits med som motsvarar en årslön för att markera att uppdraget troligen 

kommer att fortsätta med en fjärde omgång. Det rör sig om 1 143 tkr. 

 Budget 2020 
(tkr) 

Budget 2019 
(tkr) 

Prognos 2018 
(tkr) 

Intäkter 2 043 9 922 20 251 

Periodisering 98 -49 -598 

Kostnader    

Lön -995 -1 842 -1 391 

Drift  -1 349 -2 031 

Utfördelning till 
institutioner 

-939 -6 482 -13 273 

Gemensamma 
kostnader 

-207 -395 -439 

Summa kostnader -2 141 -10 104 -17 134 

Resultat 0 -196 2 519 

Tabell 6: Budget grundutbildning med bidrag, vh 12. 
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3 Forskning 

3.1 Forskning och forskarutbildning med anslag 

 Budget 
2020 (tkr) 

Budget 
2019 (tkr) 

Prognos  
2019 (tkr) 

Intäkter 50 652 49 703 49 703 

Kostnader    

Seniorstab -2 035 -1 996 -1 993 

Forskningsledare inom historia - -658 -603 

Samfinansierade doktorander, antagna 2016 -2 643 -5 625 -5 625 

Samfinansierade doktorander, antagna 2018 -5 562 -5 562 -5 562 

Doktorandanställningar inom bristområden -4 040 -4 040 -4 040 

Samfinansierade doktorander, antagna 2020 -3 262 - - 

Riktade satsningar mot institutioner 2015-18 - -1 970 -1 970 

Riktade satsningar mot institutioner 2018-21 -6 449 -6 763 -6 670 

Forskningsledare NV 50% i 5 år -516 -516 -516 

Forskningssatsning 2016-2019 - -9 039 -9 039 

Forskningssatsning 2017-2020 -1  178 -2 495 -2 495 

Forskningstid -9 200 -9 600 -9 600 

Forskningstid inom samverkanslektorat, 10% i 2 år -82 - - 

Forsknings- och utvecklingsuppdrag -458 -500 -458 

ULF/praktiknära forskning -5 220 - - 

Forskarskolan -1 795 -1 800 -2 138 

Initieringsmedel -500 - - 

Tre tre-åriga samverkansprojekt -2 105 -3 237 -3 237 

Planeringsbidrag -250 -250 -200 

Internationalisering -650 -650 -648 

Tidskrifter: Education Inquiry och Utbildning och 
demokrati 

-535 -535 -535 

Svensk nationell datatjänst (SND) -200 -200 -200 

Lärarhögskolans universitetsgemensamma 
kostnader 

-338 -488 -144 

Medfinansiering av fakulteternas universitets- och 
fakultetsgemensamma kostnader 

-6 780 -6 007 -6 007 

Återbetalning forskningsmedel från institutionerna - - 278 

Korrigering   -177 

Summa kostnader -53 796 -61 930 -61 578 

Resultat -3 144 -12 226 -11 875 

Tabell 7: Forskningsbudgeten, vh 21 

Nya doktorander kommer att antas höstterminen 2020. Det är budgeterat för delfinansiering av 20 

doktorand-/licentiandanställningar. Kostnaderna för dessa får fullt genomslag först under 2021. Precis 

Forskningsanslaget är 50 652 tkr (49 703 tkr för 2019).  

I tabell 7 nedan framgår hur anslaget kommer att användas under 2020. Informationen är hämtad från 

Lärarhögskolans långsiktiga forskningsplan som sträcker sig fram till och med 2023. Forskningsplanen 

är väl förankrad i Lärarhögskolans verksamhetsplan. I bilaga 2 framgår utfördelningen per fakultet och 

institution. Den åtgärdsplan för reducering av myndighetskapital som togs fram tillsammans med 

universitetsledningen år 2018 för att strama åt på forskningssidan fortsätter att följas och åtgärderna är 

beaktade i budgeten. 
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som vid den förra antagningsomgången kommer utbetalningarna göras under fem år istället för, som 

tidigare, fyra år. 

Utlysning av initieringsmedel görs vartannat år och nästa utlysning görs för utbetalning under 2020. 

Det är tio anslag om vardera 100 tkr som kommer lysas ut. 

För den sökbara forskningstiden gällande utlysningen som avser andra utbetalning för medel som 

beviljades 2019 är det avsatt 4 800 tkr, till 16 forskare, se styrelsebeslut p51: 2018. Medel som beviljades 

för första utbetalning 2020 är tre-åriga anslag. Undantaget är de fyra anslag som avsatts till 

nydisputerade forskare. Totalt planeras att 4 800 tkr fördelas ut under 2020. 

För att medfinansiera regeringsuppdraget om försöksverksamhet med praktiknära forskning (ULF) 

avsätts under år 2020 och år 2021 totalt 12 000 tkr, varav 5 220 tkr under 2020. 

Lärarhögskolans totala fasta belopp på forskningsverksamheten är 435 tkr (542 tkr 2019). 

Försöksverksamheten med praktiknära forskning, bidrar till att täcka 97 tkr av dessa. 

Lärarhögskolan medfinansierar fakulteternas universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. 

Medfinansieringens storlek bestäms av hur mycket forskningsmedel som fördelades ut under 2018 till 

respektive fakultet. Under 2020 medfinansierar Lärarhögskolan totalt 6 780 tkr ut, 5 327 tkr till 

universitetsgemensamma kostnader och 1 453 tkr till fakultetsgemensamma kostnader. Fakulteterna 

fördelar vidare medlen till sina institutioner enligt deras egna fördelningsmodeller. 

3.1.1 Särskilt åtagande 

Umeå universitet har ett särskilt åtagande att fortsätta utbyggnaden och utvecklingen av 

ämneslärarutbildningen i samiska och meänkieli. Sedan 2019 hanteras dessa medel inom 

forskningsverksamheten och får nyttjas inom ramen för doktorandanställningar som främjar 

utvecklingen av ämneslärarutbildningen i samiska och meänkieli. För 2020 har avsatt belopp 2019 

räknats upp med 1,91 procent till 4 378 tkr (4 296 tkr för 2019). Medlen kommer att vidareförmedlas till 

Institutionen för språkstudier. 

3.2  Bidragsforskning 

Under 2017 fick Umeå universitet tillsammans med Uppsala-, Göteborgs- och Karlstads universitet 

regeringsuppdraget om försöksverksamhet med praktiknära forskning. Syftet är att utveckla och pröva 

olika modeller för samverkan mellan universitet och högskolor och skolhuvudmän kring praktiknära 

forskning. Totalt har regeringen avsatt 125 000 tkr under fem år. 

För hela uppdragstiden kommer 30 000 tkr att tillfalla Umeå universitet och dess medverkande 

lärosäten som är: Högskolan Dalarna, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens 

högskola och Örebro universitet.  

Till kostnader för administration, kommunikation, projektledning, extern utvärderare med mera 

kommer cirka 6 000 tkr att sättas av och dessa medel stannar vid Umeå universitet. De resterande 

24 000 tkr fördelas jämnt mellan de medverkande lärosätena det vill säga 4 000 tkr vardera. Planen är 

att utav Umeå universitets medel ska 2 000 tkr gå till institutioner och 2 000 tkr till skolhuvudmän. 

För år 2019 förväntas intäkterna bli 7 443 tkr, varav 6 910 tkr vidareförmedlas till medverkande 

lärosäten och de resterande kommer att förbrukas på ovan nämnda aktiviteter. Medel avsätts också från 

forskningsbudgeten, 5 220 tkr för 2020, se avsnitt 3.1. 
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4 Universitetsgemensam verksamhet 

Lärarhögskolans uppdrag är att arbeta med samordning, utveckling och kvalitetssäkring av 

lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid Umeå universitet och Lärarhögskolan ska vara en 

angelägenhet för hela universitetet. Vid Lärarhögskolan finns kostnader för ledning, forsknings- och 

utbildningsadministration, ekonomi och information. Lärarhögskolan har dessutom speciella 

stödfunktioner med anledning av de specifika krav som lärarprogrammen ställer vad gäller organisering 

av verksamhetsförlagd utbildning och studievägledning. Ovanstående verksamhet finansieras med 

universitetsgemensamma medel. 

Den preliminära intäkten är 14 545 tkr (14 272 tkr för 2019), en uppräkning av intäkten 2019 med index 

på 1,91 procent. Budgeterade kostnader och förväntat resultat visas i tabell 8. 

 Budget 2020 Budget 2019 Prognos 2019 

Intäkter 14 545 14 272 14 276 

Avsättningar    

Styrelsen -148 -152 -148 
Ledningen  -2 749 -2 691 -2 770 

Lärarutbildningsrådet 0 -109 0 

Programråden -982 -998 -985 
Forskningskommittén -120 -113 -113 
Kansliet -10 566 -10 060 -10 069 
Igem (2020 och 2019, 6,3 %) -817 -762 -726 
Summa kostnader -15 382 -14 885 -14 811 
Resultat -837 -613 -606 

Tabell 8: Lärarhögskolans kanslibudget (tkr) 

I avsättningarna till styrelsen ingår ekonomisk ersättning i form av arvode till de externa ledamöterna 

enligt Regler för arvoden och ersättningar vid universitetet styrelser, kommittéer, råd och nämnder, 

FS 1.1-1892-17. Här ingår också kostnader för den ekonomiska ersättning som utgår till de interna 

ledamöternas institution för avsatt arbetstid.  

I ledningens avsättning ingår, förutom lön till Lärarhögskolans föreståndare och biträdande 

föreståndare också ett bidrag för konferensresor och material att nyttjas till den egna forskningen 

och/eller kompetensutvecklingen under uppdragsperioden på 40 tkr för en heltidstjänst. 

Medel avsatta till de fem programråden samt forskningskommittén ska täcka lönekostnader för rådens 

och kommitténs ordförande. I rådens budget ingår 15 tkr per år och råd till fika, planeringsdagar och 

nätverksträffar. I programrådens budget har inkluderats kostnader för fika i samband med att de olika 

programråden har träffar med studenterna. För att stärka upp programråden utökades 2019 

rådsordförandenas tid till 20 procent av en heltid. Detta gäller alla programråd förutom 

ämneslärarrådets ordförande där det är avsatt medel för 30 procent av en heltid. För 

forskningskommitténs ordförande är det avsatt medel för 10 procent av en heltid. 

Avsatta medel för Lärarhögskolans kansli går främst till löner och lokalkostnader. Utöver detta ingår 

kostnader för kompetensutveckling, diverse resor som är kopplade till kansliets verksamhet och andra 

allmänna kostnader kopplade till den dagliga verksamheten. Sedan år 2017 ingår även kostnaden för 

förvaltning och utveckling av studentplaneringsverktyget på cirka 300 tkr (200 tkr för 2019). Det är 

avsatt 150 tkr marknadsföring. Detta är hälften av marknadsföringsbudgeten och den resterande 

belastar myndighetskapitalet, se avsnitt 5.3. Ersättning till studenter som genomför ”sommarringning” 

belastar också kansliets budget med maximalt ersättning för 40 timmar.  

Lärarhögskolan samordnar arbetet med Kunskapsveckan. För detta erhålls ur universitetsgemensamma 

medel 400 tkr under 2020. Arbetet genomförs tillsammans med alla fakulteter och de fakturerar 

Lärarhögskolan överenskomna kostnader.  
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5 Myndighetskapital  

5.1 Utveckling av Lärarhögskolans myndighetskapital 

Myndighetskapitalet förväntas minska med närmare 11 000 tkr från 2018-12-31 till 2020-12-31. 

Verksamhet 
Myndighetskapital 

201231, budget 
(tkr) 

Myndighetskapital 
191231, prognos 

(tkr) 

Myndighetskapital 
181231, utfall 

(tkr) 
Grundutbildning med anslag 29 837 29 837 28 739 
Grundutbildning med bidrag 5 097 6 155 6 764 
Uppdragsutbildning 8 063 8 063 7 548 
Grundutbildning, totalt 42 997 44 055 43 051 
Forskning med anslag 3 092 6 237* 12 430 
Bidragsforskning -10 -10 -10 
Forskning, totalt 3 082 6 227 12 420 
Universitetsgemensamt 2 500 3 337 3 943 
Totalt 48 579 53 619 59 414 

Tabell 9: Budgeterat myndighetskapital, 201231, prognos myndighetskapital 191231 och utfall myndighetskapital 181231 

Utav myndighetskapitalet på grundutbildning med anslag, är 5 915 tkr medel som kommer från anslaget 

till lärarutbildning i minoritetsspråk och ska vid behov fördelas ut till Institutionen för språkstudier. 

För 2020 är Umu: s mål att det samlade myndighetskapitalet ska ligga i intervallet 9-15 procent av årets 

kostnader. Enligt de budgeterade kostnaderna och myndighetskapitalet ligger Lärarhögskolan på cirka 

20 procent inom utbildningsverksamheten, 6 procent inom forskningsverksamheten och 15 procent 

inom den universitetsgemensamma verksamheten. 

Vid oförändrad kostnadsbas skulle myndighetskapitalet inom utbildningsverksamheten behöva minska 

med omkring 10 000 tkr för att ligga inom målet för Umu. Varje år avsätter Lärarhögskolan medel från 

myndighetskapitalet för specifika satsningar för att minska myndighetskapitalet, se avsnitt 5.3. 

 

5.2 Konsekvenser för Lärarhögskolan av rektorsbeslut om 
ekonomiska åtgärder 
Mot bakgrund av Umu: s växande myndighetskapital beslutade rektor om ekonomiska åtgärder som 

träder i kraft om en verksamhetsgren visar ett positivt resultat i kombination med ett myndighetskapital 

överstigande 10 procent av årets kostnader på verksamhetsgren Utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå samt för Övrig universitetsgemensam verksamhet och 25 procent för Forskning och utbildning på 

forskarnivå. Det är 10 procent av det positiva resultatet som kommer att dras in. 

Lärarhögskolans budget för 2020 visar negativa resultat eller noll-resultat för alla verksamhetsgrenar 

och kommer således inte att beröras av ovanstående åtgärder. Ett positivt utfall på verksamhetsgrenen 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt för Övrig universitetsgemensam verksamhet skulle 

medföra ett indrag av myndighetskapital motsvarande 10 procent av det positiva resultatet. 

En plan för myndighetskapitalet på grundutbildningen, med syfte att ytterligare stärka kvalitén i 

utbildningarna ska tas fram under 2020. 
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5.3 Avsättningar från myndighetskapitalet 
Från myndighetskapitalet på vh 12 avsätts 1 058 tkr.  
  

 Avsättning 
(tkr) 

Satsningar kopplade till VP  
Översyn av KPU med förhöjd studietakt 100 
Fortsatt satsning på att utveckla studenternas skrivande i de olika utbildningsprogrammen, 
grundlärarprogrammen. 

100 

Planering och genomförande av fortbildning för lärarutbildare i språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt 

100 

Äskande från programråden  
Förskollärarrådet 25 
Ämneslärarrådet 32 
Övrigt  
UKÄ-utvärdering av Yrkeslärarprogrammet, 160 tim 160 
Arbete med analys- och åtgärdsarbete utifrån resultat av UKÄ: s utvärderingar, 
ämneslärarprogrammet 

100 

Arbete med åtgärdsplaner utifrån resultatet av UKÄ:s utvärderingar, förskollärarprogrammet 100 
Delfinansiering av lokalombyggnad till de logopeder som finansieras inom ramen för 
Lärarhögskolan 

50 

Interimistiskt råd för Yrkeslärarprogrammet, 10 % av en heltid + 10 tkr drift 90 
Marknadsföring 150 
Ugem 51 
Totalt 1 058 

Tabell 10: Avsättningar från myndighetskapitalet, 2020 

I enlighet med verksamhetsplanen för Lärarhögskolan 2020-2022 avsätts 100 tkr för att göra en översyn 

av KPU med förhöjd studietakt med målsättningen att utveckla en variant med mer sammanhållna 

kursuppdrag och där det självständiga arbetet eventuellt utgår. 

Vidare görs, också i enlighet med verksamhetsplanen, en fortsatt satsning på att förstärka studenternas 

skrivförmåga. Denna avsättning riktar sig först och främst att stärka upp i  grundlärarprogrammet. 100 

tkr avsätts för detta. 

I enlighet med verksamhetsplanen görs också en avsättning på 100 tkr för planering och genomförande 

av fortbildning för lärarutbildare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Förskollärarrådet beviljas 25 tkr att använda i enlighet med äskandet om medel för att anordna en 

sammankomst för medverkande institutioner inom programmet i syfte att ge fler en inblick i 

programmets struktur, kurser och progression samt i arbetet med analys- och åtgärder med anledning 

av det ifrågasatta examenstillståndet. 

Ämneslärarrådet beviljas 32 tkr och de får själv prioritera från sitt äskande. 

Tre avsättningar görs med anledning av UKÄ: s utvärderingar. För det första 160 tkr till utvärderingen 

av yrkeslärarprogrammet där arbetet ska påbörjas våren 2020. För det andra avsätt 100 tkr för ta höjd 

för att ett par ämnen inom ämneslärarprogrammet får bristande kvalité. Resultatet från UKÄ delges 

universitetet i november 2019. Slutligen avsätts 100 tkr för det pågående arbetet med analys- och 

åtgärdsplaner utifrån resultatet av UKÄ:s granskning av förskollärarexamen och grundlärarexamen mot 

fritidshem under 2018. 

Lärarhögskolan delfinansierar ombyggnation av lokaler till de logopeder som finansieras inom ramen 

för Lärarhögskolans grundutbildningsanslag motsvarande 50 tkr. Medlen ska i sin helhet betalas ut 

under året till Institutionen för Språkstudier. 

Under 2019 har yrkeslärarprogrammet haft ett interimistiskt råd. Med anledning av osäkerheten 

gällande Lärarhögskolans organisation fortsätter det interimistiska rådet att arbeta under 2020, men 

medel avsätts motsvarande 10 procent av en heltid, 80 tkr, samt ytterligare 10 tkr i driftmedel att 

användas till planeringsdag/nätverksträffar och fika i samband med olika sammankomster med 

studenterna. 

Marknadsföringsbudgeten är 300 tkr. Hälften finansieras med avsättning från myndighetskapitalet och 

hälften av medel ur kanslibudgeten.  
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6 Ekonomisk plan 2021-2022 

6.1 Grundutbildning, 2021-2022 
Institutionerna har äskat medel för sommarkurser motsvarande 26 helårsstudenter. Det är färre än de 

extramedel som tilldelats Lärarhögskolan för denna typ av kurser som uppgår till 3 258 tkr. För att öka 

antalet sommarkurser undersöks för närvarande möjligheterna att kurser inom regeringsuppdraget Fler 

vägar in i läraryrket kan komma att ges som sommarkurser.  

Antal studenter inom kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, förväntas öka under perioden. Den 

flexibla modellen med möjlighet att läsa på distans och att växla upp och ner i studietakt beroende på 

vilka förutsättningar studenten har kommer att erbjudas från och med höstterminen 2020. En översyn 

av den välsökta utbildningen, KPU med förhöjd studietakt, kommer att göras under vårterminen 2020, 

med målsättning att en reviderad variant med ett mer sammanhållet kursuppdrag och där det 

självständiga arbetet eventuellt utgår ska kunna erbjudas från vårterminen 2021. 

Inom regeringsuppdraget Fler vägar in i läraryrket ska de medverkande lärosätena erbjuda ett flertal 

fristående kurser inom exempelvis utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK). Kurserna ska vara 

flexibla distanskurser och möjligheten att nå nya studerandegrupper ökar därmed. 

Målsättningen inför tidigast 2021 är att kunna erbjuda ytterligare programutbildningar flexibelt 

och/eller arbetsintegrerat. Arbetet pågår i dialog med regionen och medverkande institutioner. 

 

Figur 1: Utveckling av antalet helårsstudenter och helårsprestationer, utfall 2009 – 2018, prognoser 2019-2022 

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

helårsprestationer. För 2020 förväntas en ökning på drygt 100 helårsstudenter. Den förväntade 

ökningen beror främst på en ökning av fristående kurser samt den kraftiga ökningen av studenter på 

yrkeslärarprogrammet höstterminen 2019. För perioden 2021-2022 förväntas antal helårsstudenter öka 

till följd av, bland annat, de ovan nämnda planerade satsningarna. Lärarhögskolans preliminära 

utbildningsram för år 2021 och år 2022 är 170 586 tkr respektive 172 616 tkr. I antal helårsstudenter 

innebär detta att Lärarhögskolan under 2021 ska komma upp i cirka 2 270 helårsstudenter för att nyttja 

hela ramen och ytterligare cirka 30 under 2022. 

6.2 Forskning, 2021-2022 
Den åtgärdsplan som utarbetades tillsammans med universitetsledningen för att minska risken att 

myndighetskapital ackumuleras ute på institutionerna kommer fortsätta att följas. Dispositionstider för 

beviljade medel sågs över inför 2019 och ändrades till att vara högst ett år efter projekttidens slut. 
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Utfördelningar av beviljade medel görs under längre tid, till exempel fördelas medel för forskningstid 

över två och tre år istället för ett år och medfinansiering av doktorandtjänster fördelas under fem år 

istället för som tidigare fyra år. De sedan tidigare utarbetade rutinerna för uppföljning av 

forskningsmedlen utförs enligt plan. 

Hösten 2020 antas nya doktorander som Lärarhögskolan delfinansierar. 

De längre forskningssatsningarna på specifika forskningsmiljöer pågår till och med 2021. 

Samverkansprojekten som skulle utlysas och påbörjas under 2020 kommer att genomföras inom ULF 

under aktuell period. 

De preliminära anslagen för år 2021 och år 2022 är 51 301 tkr respektive 51 957 tkr. Forskningsbudgeten 

kommer att användas enligt den långsiktiga forskningsplan som sträcker sig fram till år 2023 och i den 

är dessa preliminära anslag inräknade.   
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Bilaga 1: Sammanställning - preliminär utfördelning GU-resurser 2020

Fakultet Inst kod Institution

Totala 

kursintäkter

Totala 

lokalintäkter

Summa kurs- och 

lokalintäkter HST HPR

HUM 1620 Inst för språkstudier 11 258 tkr 1 922 tkr 13 180 tkr 332 269

1630 Inst för ide- o samhällsstudier 7 162 tkr 980 tkr 8 142 tkr 169 143

1640 Inst för kultur- o medievetenskap 1 915 tkr 290 tkr 2 205 tkr 49 42

*) 1650 Estetiska ämnen               13 345 tkr 6 583 tkr 19 928 tkr 242 198

Totalt HUM 33 680 tkr 9 775 tkr 43 455 tkr 792 653

Fakultet Inst kod Institution

Totala 

kursintäkter

Totala 

lokalintäkter

Summa kurs- och 

lokalintäkter HST HPR

SAM 2180 Pedagogik                     15 769 tkr 3 176 tkr 18 945 tkr 349 283

2193 TUV 19 789 tkr 3 027 tkr 22 816 tkr 501 415

2200 Inst för psykologi            1 888 tkr 264 tkr 2 152 tkr 45 38

2220 Sociologi                     145 tkr 28 tkr 173 tkr 5 4

2271 Nationalekonomi               362 tkr 68 tkr 431 tkr 12 10

2272 Statistik                     432 tkr 54 tkr 486 tkr 9 8

2300 Juridiska institutionen       767 tkr 96 tkr 863 tkr 16 14

2340 Statsvetenskap                2 204 tkr 375 tkr 2 579 tkr 64 54

2360 Ekonomisk historia            208 tkr 41 tkr 248 tkr 7 6

2500 Geografi 408 tkr 100 tkr 507 tkr 12 10

2750 Kostvetenskap                 2 486 tkr 1 013 tkr 3 499 tkr 56 45

Totalt SAM 44 457 tkr 8 241 tkr 52 698 tkr 1 075 886

Fakultet Inst kod Institution

Totala 

kursintäkter

Totala 

lokalintäkter

Summa kurs- och 

lokalintäkter HST HPR

MED 3306 Idrottsmedicin                534 tkr 277 tkr 811 tkr 8 7

3850 Epidemiologi och global hälsa 170 tkr 88 tkr 258 tkr 3 2

Totalt MED 704 tkr 365 tkr 1 069 tkr 10 9

Fakultet Inst kod Institution

Totala 

kursintäkter

Totala 

lokalintäkter

Summa kurs- och 

lokalintäkter HST HPR

TEKN 5100 EMG 598 tkr 262 tkr 860 tkr 12 10

5160 Inst för Fysiologisk botanik  150 tkr 67 tkr 217 tkr 3 3

5400 Inst för Fysik                316 tkr 143 tkr 459 tkr 6 5

5410 TFE 20 tkr 9 tkr 29 tkr 0 0

5500 Kemiska institutionen         100 tkr 44 tkr 144 tkr 2 2

5700 Inst för datavetenskap        30 tkr 14 tkr 44 tkr 1 1

5730 Inst för MA och MA statistik 2 360 tkr 973 tkr 3 333 tkr 48 41

5740 NMD 13 533 tkr 4 277 tkr 17 810 tkr 283 226

Totalt TEKN 17 108 tkr 5 788 tkr 22 896 tkr 355 288

LH 6000 Lärarhögskolan 857 tkr 157 tkr 1 015 tkr 27 22

avser kurser med oklart kursansvar

TOTALT 96 806 tkr 24 326 tkr 121 132 tkr 2 260 1 858

Info om uttag m m:

HST: För antagna ht -19 och tidigare är uppgifterna hämtade ur Lärarhögskolans studieplaneringsverktyg (SPn) 191002. Viss justering har gjorts för 

antagna ht -19 för att ta hänsyn till ev avhopp.

För LYAGY antagna ht -19 har hänsyn inte kunnat tas till ev avhopp eftersom de under vt -20 påbörjar läsa sina ingångsämnen vilka de fortsätter med 

under ht -20.

När det gäller antagna vt och ht -20 så har vi utgått ifrån planeringstalen, dock ej när det gäller Ämneslärarprogrammet - Gy (LYAGY) som har 205 som 

planeringstal men där vi tror att sanningen ligger närmare 165.

HPR: Vi har tillämpat en genomströmning  på 85 % för programkurser och 80 % för fristående kurser.

I ovanstående siffror har vi inte reducerat HST resp HPR för fristående kurser.

*) Estetiska ämnen: I ovanstående siffror har vi tagit hänsyn till kurser klassade till området musik som överstiger 10 HST/HPR och som ersätts med 

kurspris som motsvarar natur/teknik. Detsamma gäller kurser klassade till design som överstiger 37 HST/HPR
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Missiv: Lärarhögskolans verksamhetsplan 2020-2022 

Bakgrund 
Ett förslag till verksamhetsplan för 2020-2022 har utarbetats enligt ”Anvisningar för 

verksamhetsplanering 2020-22 och budget 2020” Dnr: FS 1.3.2-2515-18. Planen har diskuterats i 

Lärarhögskolans styrelse den 19 september. Ett förslag på verksamhetsplan har därefter skickats ut 

på remiss till fakulteter, institutioner och programråd. Vid remisstidens slut har synpunkter 

inarbetats i verksamhetsplanen enligt redovisningen nedan. 

 

Utöver synpunkter framkomna i remissomgången har även tre områden som Lärarhögskolan i 

dialog med UmPe (Umeåpedagogerna) och underföreningarna SMISK, HECTOS och TUFF särskilt 

valt att prioritera för utvecklingsarbete inarbetats i Verksamhetsplanen. Se även bilaga 3. 

Synpunkter framkomna i remissomgång 
Följande justeringar och tillägg har gjort i förslaget med anledning av synpunkter framkomna i 

remissomgång (bilaga 2): 

 

Målområde 1: Utbildning med hög kvalitet 

 I enlighet med förslag från NMD flyttas målområde 2 om kvalitet före målområde 1 

utbildningsutbud. Om utbildningarna inte håller hög kvalitet, finns inget utbud att erbjuda 

eller utveckla. 

 En skrivning har införts om att det är viktigt att begreppet programansvar definieras i det 

framtida utvecklingsarbetet om ett förbättrat och förstärkt programansvar enligt förslag från 

ämneslärarrådet och Institutionen för språkstudier, 

 Ett förtydligande har införts om att programordförandes uppdrag har utökats i form av tid 

enligt synpunkt från ämneslärarrådet, 

 Avsnittet om skrivande har försetts med ett tillägg om att även lärarutbildare kan behöva 

utbildas avseende skrivdidaktisk kompetens samt att de institutioner och enheter som har bäst 

kompetens inom språkområdet i första hand bör komma i fråga för uppdrag inom området, 

enligt förslag från Institutionen för språkstudier och NMD, 

 Avsnittet om skrivande har även kompletterats med ett inlägg om att särskilda insatser behövs 

även för studerande som inte har svenska som modersmål, 

 Ytterligare en strategi har införts som handlar om att även finansieringsformer för 

examensarbetet kan behöva ses över då den prislapp som för närvarande är kopplad till det 

humanistiska och samhällsvetenskapliga området för närvarande är mycket begränsad, enligt 

förslag från Institutionen för språkstudier. 

 Det har i verksamhetsplanen införts en skrivning om att även de sociala och ekonomiska 

aspekterna av begreppet hållbar utveckling behöver utvecklas på ett tydligare vis i 

programmen (ämneslärarrådet, NMD). 

 

Målområde 2: Kompetensförsörjning av lärare i regionen och nationellt: 

 Enligt förslag från ämneslärarrådet i den löpande texten skilja på ”flexibla och tillgängliga 

utbildningar” som kan betyda helt eller delvis nätbaserade kurser och program och 

”arbetsintegrerad utbildning” enligt förslag från ämneslärarrådet, 

 Ett tydliggörande har införts om att det arbete som genomförs inom ramen för 

samverkanslektoratet om examensarbetenas forsknings- och professionsanknytning även ska 

kartlägga tidigare insatser, enligt förslag från ämneslärarrådet och NMD, dock inte alla (se 

nedan). 
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 Rubriker har förtydligats under målet om utbildningsutbud, delvis enligt förslag från NMD, 

 Under mål 2 har det förtydligats att de flexibla och tillgängliga utbildningarna ska innehålla 

campusträffar, dvs. lärare kan inte uteslutande utbildas enbart via webben enligt förslag från 

Institutionen för språkstudier, 

 Ett tydliggörande har införts om att såväl den ordinarie KPU:n med förhöjd studietakt som 

den för personer med en forskarexamen bör ses över, enligt synpunkt från ämneslärarrådet 

samt vilken variant av dessa som utgör ett särskilt nationellt uppdrag (för personer med 

forskarutbildning). Båda varianter kan dock sägas ingå i nationella uppdrag från regeringen, 

då lärosätet även får utökade platser för att utbilda fler inom KPU, 

 Ett tydliggörande har införts om att lärare som examineras mot gymnasiet även erhåller 

behörighet mot årskurs 7-9, enligt förslag från NMD, 

 

Målområde 3: Verksamhetsförlagd utbildning 

 Tydliggjort under VFU-målet att även fysiska träffar i Umeå är möjliga i 

handledarutbildningen. 

 Tydliggjort att resursfrågan kring förlängning av övningsskoleprojektet måste utredas 

ytterligare (ämneslärarrådet), 

 

Målområde 4: Internationalisering 

 Förslag har införts om att samarbetet med andra lärosäten i Europa i första hand bör 

förstärkas enligt förslag från Institutionen för språkstudier och Ämneslärarrådet, 

 

Forskning målområde 1-4 

 Ett antal revideringar han genomförts i linje med synpunkter framkomna i NMD:s 

remissvar. 

 

Övrigt:  

 Förtydligat en hel del förslag på detaljnivå i enlighet med NMD:s remissvar (dock inte de om 

VFU och heller inte alla som rör forskningsområdet). 

 

Följande synpunkter har inte beaktats: 

 

 NMD anser att rubriken ”målområde” är otydlig. Institutionen saknar även rubriker med 

”aktiviteter” och indikatorer. Institutionen önskar också att Lärarhögskolans verksamhetsplan 

utformas i likhet med teknisk-naturvetenskaplig fakultets verksamhetsplan.  

 

Kommentar: Lärarhögskolan instämmer i att tydligare riktlinjer kring hur verksamhetsplaner 

ska utformas vid Umeå universitet hade varit en hjälp i arbetet för att åstadkomma en 

likvärdighet över fakultets- och institutionsgränser.  

 

 NMD anser att målområde 1 och 2 ska slås i ihop. Satsningar på utveckling av 

utbildningsutbudet innebär också en utveckling av utbildningarnas kvalitet. De två områdena 

går inte att skilja från varandra. 

 

Kommentar: av tydlighetsskäl har Lärarhögskolan valt att behålla utbildningsutbud som ett 

separat målområde och utbildningskvalitet som ett annat. Kvalitetsfrågor är delvis en sak och 

strategier kring utbildningsutbudet en annan. Självklart måste dock även det senare området 

genomsyras av ett kvalitetsperspektiv. 
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Synpunkter som verksamheten anser är viktiga att beakta i det fortsatta arbetet med de 

målområden och de strategier som framkommer i verksamhetsplanen: 

 

 Att åtgärdsarbetet med de av UKÄ framkomna bristerna bör ha högsta prioritet, dvs. allt annat 

utvecklingsarbete inklusive det som ligger i verksamhetsplanen bör komma i andra hand 

(ämneslärarrådet), 

 

Lärarhögskolans kommentar: En oerhört viktig synpunkt! 

 

 NMD saknar en tydlighet kring Lärarhögskolans syn på hur de genomsyrande perspektiven i 

Umeå universitet kvalitetssystem ska ges ”en framträdande plats i kvalitetssystemets 

aktiviteter”, liksom hur hållbarhet och de globala målen ska ingå i lärarutbildningen.  

 

Lärarhögskolans kommentar: Att dessa perspektiv ska ingå är i Lärarhögskolans 

kvalitetssystem redan beslutat på central nivå och behöver därför inga särskilda skrivningar i 

Lärarhögskolans verksamhetsplan. Däremot ska Lärarhögskolan, precis som alla andra 

enheter vid Umeå universitet, tillse att de centrala perspektiven behandlas i kvalitetsarbetet på 

ett adekvat vis. I viss mån ingår de genomsyrade perspektiven redan, exempelvis i 

Lärarhögskolans programanalyser. Att samtliga perspektiv behandlas på ett adekvat vis bör 

dock ses över ytterligare, vilket kan komma att innebära revideringar i Lärarhögskolans 

handläggningsordning för kvalitetsarbete troligtvis redan vid styrelsens möte i december eller i 

februari. 

 

 Allt utvecklingsarbete (av befintliga utbildningar och/eller av nya utbildningar) måste vara väl 

förankrat på institutionerna och i programråden (ämneslärarrådet), 

 

 Utveckling av nya/reviderade utbildningar måste göras med god framförhållning 

(ämneslärarrådet). 

 

 Att den nya KPU 50% och 100%, som startar hösten 2020, först måste få komma igång innan 

nya varianter skapas. Innan planering av en ny version av KPU förhöjd påbörjas behövs 

kartläggning och analys av hur söktrycket kommer att se ut på KPU 100 %, vad lärare och 

studenter tycker om utbildningens upplägg och vilken genomströmning som utbildningen 

kommer att ha (Språkstudier, ämneslärarrådet, NMD). En kartläggning bör även genomföras 

av huruvida de studerande som gått KPU får arbete i regionen (ämneslärarrådet)  

 

 Projektet med arbetsintegrerade utbildningar bör följas närmare vid andra lärosäten innan 

Umeå universitet utvecklar en egen variant (Institutionen för språkstudier).  

 

 I det systematiska kvalitetsarbetet måste programrådens medverkan också vara systematisk – 

från initiering och utveckling, över genomförande till uppföljning och utvärdering. 

Tydliggörande av steg och aktörer i sådana processer behövs (ämneslärarrådet). 

 

 Att utbildningsledare och programansvariga bör vara mycket pålästa gällande 

programstruktur och hur utbildningen för det aktuella programmet är uppbyggt. Om 

lärarutbildningen ska hålla hög kvalitet är kännedom om kursplaner, studiegång och även 

vilka studenter som finns på de olika programmen avgörande. Det är mycket svårt att skaffa 

sig kunskap om allt detta om man bara arbetar administrativt (NMD). 
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Lärarhögskolans kommentar: Detta är synpunkt som är intressant att ta med i det kommande 

arbetet med att förbättra och förtydliga programansvaret.  

 

 Att det utvecklingsprojekt som berör examensarbetenas professions- och 

forskningsanknytning även bör kopplas till ULF (Ämneslärarrådet). 

 

Lärarhögskolans kommentar: Så sker redan i viss utsträckning. Samverkanslektorn är 

exempelvis knuten till ULF:s lokala ledningsgrupp. 

 

 Professionsanknytning av andra delar än examensarbetet bör även eftersträvas, t .ex. 

fältstudier under ämnesstudierna, rekrytering av adjungerade lärare, studenters medverkan i 

olika slag av skolprojekt och mycket annat (ämneslärarrådet). 

 

 Det saknas tydliga riktlinjer för vad som gäller för en eventuell VFU utomlands (var och hur 

länge). Här krävs ett generellt principbeslut som kan fungera som stöd vid avgörande om 

huruvida en student får göra VFU i ett annat land (ämneslärarrådet), 

 

 Fler aspekter tas upp i bakgrundsbeskrivningen för internationalisering än vad det finns 

tydliga strategier för (Institutionen för språkstudier). Detta är en svaghet i målområdet kring 

internationalisering. Mer finns att göra på detta område. 

Fokusområden i studentkårsskrivelsen 
Följande tillägg har gjorts i verksamhetsplanen med anledning av Studentkårsskrivelsen: 

 

 tre särskilt prioriterade områden i anslutning till Studentkårsskrivelsen har förts in i 

Verksamhetsplanen enligt bilaga 3. 

Beredning   
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledningsgrupp och kansli.  

 

Tidsplan: 

12 augusti-10 september: förberedande arbete i Lärarhögskolans ledningsgrupp, 

19 september: diskussion om förslag till verksamhetsplan i Lärarhögskolans styrelse, 

20 september – 14 oktober: remiss institutioner, programråd och forskningskommittén, 

24 oktober: fastställande i Lärarhögskolans styrelse. 

Förslag till beslut 
Lärarhögskolans styrelse beslutar att: 

 

 Fastställa förslag till verksamhetsplan för 2020-2022. 

 

Bilagor: 

Bilaga 1: Verksamhetsplan 2020-2022 

Bilaga 2: Remissvar 

Bilaga 3: Prioriterade områden med utgångspunkt i studentkårsskrivelsen 
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Verksamhetsplan för Lärarhögskolan 2020-2022 

Nedan presenteras Lärarhögskolans verksamhetsplan med utgångspunkt i Umeå universitets 
vision, genom strategier kopplade till olika målområden. Avsnitt som är märkta med en asterix* 
framför innebär att området tillhör ett nationellt uppdrag enligt regleringsbrev och nationella 
anvisningar. 

Utbildning  

Målområde 1: Utbildning med hög kvalitet: 
 
Utgångspunkt i vision för Umeå universitet: 
 

Framgångsrika medarbetare och motiverade studenter väljer Umeå universitet tack vara vår kreativa 
akademiska miljö, höga pedagogiska kvalitet och förstklassiga infrastruktur. 
 
Forskning stärker utbildning. Utbildning stärker forskning. 
 
Här får [studenterna] kunskap och handlingsberedskap att driva utveckling […]. 

 
Vår breda verksamhet och tradition av samarbete över ämnesgränser ger oss fördelar och försprång. 
 
Umeå universitet attraherar en mångfald av studenter som berikar den akademiska miljön genom sina olika 
erfarenheter och perspektiv. 
 
Att möta omvärldens förändrade krav och förväntningar och driva omställningen till ett hållbart samhälle är 
en av universitetets viktigaste uppgifter. 

 
Analys 
 
Detta mål är uppdelat i följande två områden: 
 

1) åtgärder för att förstärka programutbildningarnas kvalitet, 
2) utveckling av kvalitetssystemet. 

 
1) Åtgärder för att stärka programutbildningarnas kvalitet. 
 
Merparten av utvecklingsarbetet kopplade till Lärarhögskolans programutbildningar bedrivs inom 
ramen för den årliga kvalitetscykeln med uppföljnings- och åtgärdsplan för respektive program. I 
verksamhetsplanen behandlas därför endast ett par övergripande strategiska områden för 
kvalitetsutveckling av programmen (se ”Kvalitetsarbete inom Lärarhögskolan): programansvar, 
kravnivåer, examensarbetenas professions- och forskningsanknytning, muntlig och skriftlig 
kommunikation samt hållbar utveckling. Utveckling av verksamhetsförlagd utbildning och praktik 
utgör ett särskilt målområde, se nedan. 
 
Enligt nyligen genomförda utvärderingar av Lärarhögskolans organisation och verksamhet så 
behöver programansvaret stärkas upp i anslutning till varje utbildningsprogram. (se 
Auditgranskning av Lärarhögskolan 2017-2018 och den av rektor initierade externa granskning 
2019 ”Organisation för lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning”). Åtgärder har 
vidtagits vid Lärarhögskolan efter auditgranskningen 2017-2018 för att stärka upp 
programansvaret i form av att särskilda utbildningsledare tydligt kopplats till respektive program. 
Respektive programrådsordförande har också fått utökad tid för uppdraget. Bedömningen är 
emellertid att dessa åtgärder inte är tillräckliga. Även den huvudsakliga kritiken i den externa 
granskning som genomförts på uppdrag av rektor 2019: ”Organisation för lärarutbildning och 
utbildningsvetenskaplig forskning” berör nämligen programansvaret och mer specifikt avsaknaden 
av en person som har i uppgift att följa studentkullar genom utbildningen och fungera som en 
sammanhållande studiesocial länk. Behovet av en tydligt utpekad kontaktperson till respektive 
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utbildning har även lyfts i dialog mellan Lärarhögskolan och Umeå Studentkår som ett särskilt 
utvecklingsområde i anslutning till Studentkårsskrivelsen 2019. 
 
Utöver behovet av en kontaktperson menar Lärarhögskolan att ett ännu mer utvecklat system för 
programansvar ytterligare skulle främja det operativa uppföljnings- och utvecklingsarbetet i 
anslutning till varje program och samordningen mellan medverkande institutioner i övergången 
mellan olika kurser och delar av respektive utbildning. För att åstadkomma detta behöver bland 
annat fördelningen av åtaganden mellan olika professionella funktioner; utbildningsledare, 
programrådsordförande och/eller programrådsansvarig (om lärosätet hellre vill använda detta 
begrepp), programråd, kontaktperson gentemot studenterna, studievägledare, VFU-handläggare, 
osv., ses över för att åstadkomma en ännu mer funktionell organisation. I arbetet blir det viktigt att 
starta med en tydlig definition av begreppet ansvar. Att ta ansvar för en utbildning handlar inte 
bara om att det finns en utsedd kontaktperson för studenter. Att ta ansvar handlar ytterst och 
framförallt om att skapa förutsättningarna för utformningen av en så god utbildning som möjligt 
genom att allt fungerar och ligger på rätt nivå – styrning, ledning, beslut, beredning, uppföljning, 
granskning samt administration – samt att det finns ett gott och professionellt stöd för 
studenterna i den aktuella utbildningen.  
 
Programuppföljningar av Umeå universitets lärarprogram visar att studenter delvis upplever att 
kraven i delar av utbildningarna är för låga. Kommentarer om detta i programutvärderingarna har 
kunnat följas i flera år om än i mindre skala, men har ökat i 2019 års programutvärderingar. 
Särskild den utbildningsvetenskapliga kärnan pekas ut som ett område med delvis låga kravnivåer. 
Även UKÄ:s granskning av grundlärarexamen mot fritidshem och förskollärarexamen visar att 
lärosätet behöver arbeta ännu mer intensivt med examination och bedömning för att tydliggöra 
och säkerställa adekvata kravnivåer.  
 
Ytterligare ett utvecklingsområde är att stärka programutbildningarnas examensarbeten avseende 
såväl forsknings- som professionsanknytning. Inom ramen för ett tillsatt samverkanslektorat 
genomförs under 2019-2021 ett uppdrag med utveckling och organisering av examensarbeten 
innefattande kartläggning och sammanställning av tidigare och nuvarande samarbeten mellan 
studenter, lärare, förskollärare och forskare (utöver ordinarie handledning). Uppdraget omfattar 
även att i dialog med kursgivande institutioner se över hur incitament och förutsättningar kan 
skapas för studenter, skollärare, förskollärare och forskare att samarbeta för att främja ökad 
forsknings- och professionsanknytning. Målet är att skapa hållbara strukturer för att stärka 
forsknings- och professionsanknytning i studenternas examensarbeten. Även finansiering av 
examensarbeten behöver ses över, då den prislapp som för närvarande är kopplad till 
humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen för närvarande är mycket begränsad. 
 
Muntlig och skriftlig kommunikation, men också utveckling av elevers språkliga förmåga, utgör en 
central del av läraryrket. Undersökningar visar att särskilda satsningar på att stärka studenters 
skrivförmåga under den inledande utbildningstiden ger positiva effekter som till exempel, lägre 
avhoppsfrekvenser.1 Utvecklad språkförmåga är också ytterst en demokratifråga och därigenom 
central för hela samhället. Under 2017-2019 har arbeten genomförts för att stärka studenters 
skrivförmåga och vetenskapliga progression i ämneslärarprogrammet genom ett pilotprojekt samt 
i grundlärarprogrammet genom framtagandet av ett progressionsdokument för att utveckla av 
skrivande. En god utveckling på detta område kräver utöver ett genomtänkt innehåll och upplägg i 
utbildningen också att lärarutbildare besitter grundläggande skrivdidaktisk kompetens och god 
kommunikativ förmåga, vilket innebär att insatser kan behöva göras även på detta område. 
Målsättningen för den kommande perioden är att fortsätta att utveckla och implementera denna 
verksamhet i samverkan med programråd, institutioner och enheter vid Umeå universitet.  De 
institutioner och enheter som har den bästa kompetensen inom språkutveckling bör i första hand 
komma i fråga för uppdrag inom området, avseende exempelvis utveckling av 
progressionsdokument och intern kompetensutveckling av lärarutbildare. Särskilda insatser 
behövs även för studerande som inte har svenska som modersmål,    

                                                             
1 Ask, S. 2007. Vägar till ett akademiskt skriftspråk. Acta Wexionensia, 115. Växjö: Växjö University Press. Borell, K. 2011. Integrerat skrivande i 
socionomutbildningen. Ett försök och några förslag. Pedagogiska meddelanden, nr. 7/2011. Sundsvall: Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet. 
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I arbetet med inlämnade självvärderingar till Universitetskanslersämbetets granskning av Umeå 
universitets lärarprogram har det blivit tydligt att området hållbar utveckling – i alla dess aspekter 
dvs. ekonomiska, sociala och biologiska – ytterligare behöver stärkas upp avseende både innehåll 
och progression i Umeå universitets lärarprogram. 
 

I anslutning till 2019 års studentkårsskrivelse föreslås även att områdena studentinflytande och 

information utgör ett särskilt fokusområde för de kommande tre åren. Då nyckelpersoner inom 

Studentkåren sitter på relativt korta mandat, bör rutiner för information mellan Lärarhögskolan 

och UmPe (Umeåpedagogerna) upprättas så att alla nytillträdda ombud och funktioner vid kåren 

får information om hur Lärarhögskolan fungerar, vilka råd som behöver studentrepresentation 

osv. Ett exempel på en sådan rutin är att Lärarhögskolans ledning varje år bör besöka UmPes 

styrelse och ge en presentation av verksamheten. En annan är att Lärarhögskolans ledning bör 

stämma av minst en gång per termin med UmPe för att säkerställa att alla råd, kommittéer och 

undergrupperingar har adekvat studentrepresentation. 
 
2) Utveckling av kvalitetssystemet.  
 
Utöver Umeå universitets reguljära komponenter i kvalitetssystem för utbildning 
(programutvärderingar, kursutvärderingar osv.) har Lärarhögskolan lagt till ytterligare ett antal 
granskande inslag: exempelvis mittprogramsutvärdering, alumnuppföljning och avhoppsanalys 
(Se ”Kvalitetsarbete inom Lärarhögskolan”). Lärarhögskolans uppföljningsarbete behöver dock 
utvecklas och/eller stärkas upp ytterligare enligt följande:  
 

 kollegial granskning av examensarbetet. I Universitetskanslersämbetets granskning av 
Umeå universitets lärarprogram har förskollärarexamen och grundlärarexamen med 
inriktning mot fritidshem fått omdömet ifrågasatt kvalitet. Kritiken rör främst 
säkerställande av ett antal examensmål, varav några är kopplade till utbildningens 
självständiga arbeten. För att säkra kvalitén på utbildningarnas examensarbeten bör ett 
system för kollegial granskning av examensarbeten införas, så att brister systematiskt kan 
fångas upp och upptäckas på en övergripande nivå, 

 lärarkompetensen i samtliga program bör följas upp systematiskt, förslagsvis via en 
treårscykel (dvs. vart tredje år) och ligga till grund för fördjupade analyser och 
diskussioner med medverkande institutioner, 

 komplettera nuvarande matrisarbete (komponent i Umeå universitets kvalitetssystem där 
det framgår hur utbildningarnas förväntade studieresultat möter de nationella 
examensmålen i en progression) med en systematisk uppföljning och revidering av 
kursplaner i anslutning till varje program vart tredje år i dialog med programråd och 
medverkande institutioner. Bland annat är det erfarenheterna från UKÄ:s granskning av 
Umeå universitets lärarexamina som uppmärksammat Lärarhögskolan på behovet av en 
rutin för regelbunden systematisk översyn.  

 
Strategier: 
 
Lärarhögskolans programutbildningar: 
 

 Utveckla och förstärk programansvaret, bland annat genom utseende av en kontaktperson 
gentemot studenterna i respektive program men även genom att åstadkomma en ännu 
tydligare och mer effektiv modell för uppföljnings- och åtgärdsarbete samt samordning mellan 
medverkande institutioner i respektive program i övergången mellan olika kurser och delar i 
respektive utbildning, 

 Översyn av kravnivåer, examinationsformer och bedömningskriterier, med start i 
utbildningsvetenskaplig kärna, 
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 Fortsatt satsning på att utveckla studenternas skrivande i de olika utbildningsprogrammen 
genom innehåll och upplägg samt genom att lärarutbildare ges möjlighet till fortbildning i 
såväl skrivdidaktik som i svenska som andraspråk, 

 Stärk examensarbetens forsknings- och professionsanknytning (samverkanslektorat 2019-
2021), 

 Översyn av finansieringsformer för examensarbetet, 

 Förstärk hållbar utveckling i 1) samtliga lärarprogram i 2011-års lärarutbildningsreform där 
hållbar utveckling även utgör del av ett examensmål, 2) andra program under lärarhögskolans 
område, 

 Stärk upp rutiner kring studentinflytande och information. 

 

Kvalitetssystem: 

 

 Inför ett system med kollegial granskning av examensarbeten, 

 systematisk uppföljning av lärarkompetens i programutbildningarna, 

 systematisk uppföljning och revidering av kursplaner i anslutning till varje program vart tredje 

år.  

Målområde 2: Kompetensförsörjning av lärare i regionen och nationellt 
 
Utgångspunkt i vision för Umeå universitet: 
 

Lärosätet är en drivkraft för tillväxt och förser Norrland, Sverige och världen med välutbildad arbetskraft. 
 
Umeå universitet erbjuder flexibla utbildningar som möter behoven i ett föränderligt arbetsliv som förutsätter 
livslångt lärande 
 
Umeå universitet attraherar en mångfald av studenter som berikar den akademiska miljön genom sina olika 
erfarenheter och perspektiv. 

 
Analys 
 
Detta mål är uppdelat i följande två områden: 
 

1) Reguljär utbildning, 
2) Nationella regeringsuppdrag och satsningar, 
3) Fortbildning på avancerad nivå. 

 
1) Reguljär utbildning. 
 
Idag saknas 80 000 behöriga lärare och till 2031 behöver Sveriges skolhuvudmän rekrytera 
187000 lärare (SKL-rapport, 2018). Med anledning av den regionala och nationella lärarbristen 
inom i stort sett alla ämnen och inriktningar är en huvudsaklig uppgift för Lärarhögskolan under 
den närmaste perioden att ge en god utbildning och utbilda så många lärare som möjligt. Centralt 
är också att skapa möjligheter för fler att påbörja och genomföra en lärarutbildning. 
Lärarhögskolan har också som övergripande målsättning att behålla och utveckla nuvarande bredd 
i utbildningsutbudet för lärar- och specialpedagog/-lärarutbildning, under förutsättning att 
kvalitén kan garanteras och ekonomiskt hållbara modeller för att ge utbildningen kan 
åstadkommas. Att ha en så bred lärarutbildning som möjligt är också ett sätt för Umeå universitet 
att ta ett reellt regionalt ansvar. Vid ett lärosäte i den norra regionen ska lärarutbildning kunna ges 
inom en vid variation av ämnen och examensinriktningar, för att säkra försörjningen av lärare 
 
Antalet sökande till Umeå universitets lärarprogram har de senaste åren minskat något, vilket är i 
linje med utvecklingen i landet i övrigt. Umeå universitet fyller inte sina platser på alla program 
och nyttjar inte heller fullt ut de extraplatser som i regleringsbrev tilldelats av regeringen 
(Utbyggnad av vissa utbildningar i enlighet med riksdagens beslut*). Ett utbildningsutbud som 
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utöver de reguljära campusutbildningarna också innefattar ett antal varianter av flexibla och 
tillgängliga alternativ exempelvis distansutbildning, dock alltid med vissa regelbundna 
campusträffar, skulle kunna innebära fler sökande samt att fler lärare utbildas. I 
budgetpropositionen för 2020 har regeringen också aviserat en satsning på arbetsintegrerad 
lärarutbildning, innebärande bland annat att denna utbildningsform ska vara tillgänglig i hela 
landet. Att erbjuda flexibla och tillgängliga utbildningsformer och arbetsintegrerade utbildningar 
är också ett sätt att främja breddat deltagande enligt regleringsbrev och nationella anvisningar*. 
Målsättningen inför den kommande perioden är därför att i samarbete med regionen och 
medverkande institutioner utveckla fler programutbildningar som kan ges med flexibla och 
tillgängliga former.  
 
Under 2018-2019 har en flexibel variant av den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) 
utvecklats, som erbjuder de studerande relativt flexibla möjligheter att växla upp och ned i 
studietakt från 50 % till 100 %. Vid Umeå universitet finns ytterligare en variant av den 
kompletterande pedagogiska utbildningen som ges med förhöjd studietakt för studerande med en 
forskarexamen inom naturvetenskapliga ämnen och matematik fram till och med våren 2021. KPU 
med förhöjd studietakt har ett mycket högt söktryck, såväl den variant som ges för studerande med 
en forskarexamen* som den tidigare ordinarie varianten. Av denna anledning är det strategiskt 
viktigt för Umeå universitet att utbildningsvarianten kan ges även fortsättningsvis vid Umeå 
universitet i någon form, då den innebär en möjlighet att ytterligare öka antalet utbildade 
ämneslärare*. 
 
Nuvarande utbildning brottas emellertid med vissa kvalitetsproblem. Programmets utformning, 
med många små kurser och stundtals flera medverkande institutioner i varje kurs, innebär 
logistiska problem för institutioner. Detta inverkar negativt på lärares arbetsmiljö och därmed på 
möjligheterna att utforma en utbildning med hög kvalitet. Även genomströmningen är delvis 
problematisk då alla studerande inte blir färdiga i tid. Likväl är genomströmningen på denna 
utbildningsvariant bättre än för de reguljära längre programmen. Inom KPU med förhöjd 
studietakt är det framförallt det avslutande examensarbetet som bromsar upp studenternas väg 
mot examen.  Lärarhögskolans bedömning är därför att en översyn av nuvarande 
utbildningsvariant av KPU med hög studietakt bör genomföras. Målsättningen med översynen är 
att utveckla en ny variant av KPU med förhöjd studietakt (såväl den ordinarie, som den för 
personer med en forskarexamen) med mer sammanhållna kursuppdrag och där det självständiga 
arbetet eventuellt utgår. I Högskoleförordningen stipuleras nämligen inget krav på att ett 
självständigt arbete måste ingå i KPU, däremot i examen, varför ett självständigt arbete på minst 
magisternivå måste vara ett behörighetskrav. 
 
I vissa kommuner i regionen är bristen på utbildade ämneslärare mot årskurs 7-9 stor. Umeå 
universitet har sedan 2014 avbrutit intaget till årskurs 7-9, då utbildningen i den treämnesvariant 
som gavs då hade mycket få sökande. Noteras bör dock att alla ämneslärare som utbildas mot 
gymnasiet också får behörighet för årkurs 7-9, enligt förordningen. Det är med andra ord inte så 
att Umeå universitet inte utbildar lärare som kan vara yrkesverksamma i årskurs 7-9. Emellertid 
finns ingen separat programingång mot denna årskurs. Under en period har ett intag till en 
tvåämnesvariant mot årskurs 7-9 i estetiska ämnen med ingång slöjd prövats, dock utan 
framgångsrika resultat avseende andelen sökande. Sedan 2019 har även denna utbildningsvariant 
avbrutits. Mot bakgrund av den ökade efterfrågan på behöriga lärare i 7-9 bör Umeå universitet 
utreda huruvida en mer ekonomiskt hållbar variant av ämneslärarutbildning mot årskurs 7-9 kan 
startas i Umeå. En sådan kan med fördel ges med en gemensam ingång till ämneslärarutbildning 
mot både årskurs 7-9 och gymnasieskolan. 
 
Lärosätet bör även intensifiera sina strategier kring marknadsföring och informationsinsatser för 
att öka andelen sökande till lärarutbildning. 
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2) Nationella regeringsuppdrag och satsningar, 
 
Inom regeringsuppdraget Fler vägar in i läraryrket 2018-2022 är målsättningen att flexibelt och 
tillgängligt kunna erbjuda ett flertal fristående kurser, exempelvis utbildningsvetenskapliga 
kärnkurser (UVK) och ämneskurser inom grundlärarprogrammet. Studerande som läst dessa 
kurser kan sedan gå vidare och söka en reguljär lärarutbildning eller att fortsätta sina studier inom 
VAL och få redan avklarade kurser validerade. En utbildningsvariant för barnskötare till 
förskollärare, där möjlighet ges till validering av tidigare arbetslivserfarenhet, bör också övervägas. 
Verksamheten inom Fler vägar in främjar även i hög grad breddat deltagande*. För mer 
information se nationell och lokal handlingsplan för Fler vägar in.  
 
Umeå universitet är även nationellt ansvariga för ämneslärarutbildning i samiska och meänkieli* 
samt (tillsammans med fyra andra lärosäten) ansvariga för utveckling av utbildning av relevans för 
lärare i kulturskolan*. Inom dessa nationella uppdrag kommer arbetet att fortsätta enligt särskild 
plan för respektive område. Umeå universitet arbetar också för att kunna ge nya omgångar av 
Snabbspåret för nyanlända*, under förutsättning att finansiering kan erhållas från 
Arbetsförmedlingen. 
 
3) Fortbildning på avancerad nivå. 
 
Fortbildning på avancerad nivå behöver stärkas och tydliggöras för att i framtiden kunna fungera 
som nationella professionsprogram i linje med Skolkommissionens slutbetänkande ”Samling för 
skolan” (U2017/1967/S). På så vis skapas en kvalificerad fortbildning på vetenskaplig grund, vilket 
är nödvändigt för att möta skollagens krav om att all utbildning i skolan ”ska vila på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet” (Skollag 2010:800 5§). Kurser och utbildning på avancerad nivå 
tryggar också möjligheten för vissa grupper av lärare (främst förskollärare och fritidspedagoger i 
nuvarande lärarutbildningsreform) att bli behöriga till forskarutbildning2. Genom en modell med 
akademiska professionsprogram närmar sig Sverige också den utveckling som redan skett i 
Finland och Norge, där samtliga lärarprogram är längre och ligger inom ramen för en magister- 
och masterstruktur. Detta höjer både kvalitén på och statusen på läraryrket, vilket i förlängningen 
leder till ännu fler sökande till lärarutbildningarna och en bättre utbildning för Sveriges barn, unga 
och vuxna. 
 
I Lärarhögskolans fristående kursutbud ingår kurser på avancerad nivå inom huvudområdena 
pedagogisk yrkesverksamhet samt språkdidaktik. Kurserna är i huvudsak distansbaserade, så att 
så många lärare som möjligt kan ta del av utbudet även om de befinner sig i yrkesverksamhet på en 
annan ort. Utbudet är emellertid spretigt, där ett flertal institutioner ger delvis överlappande 
kurser. Det är idag också svårt för studenter som är intresserade av fortbildning på avancerad nivå 
att överblicka lämpliga alternativ fram till en examen. Bedömningen är därför att 
utbildningsutbudet behöver tydliggöras, stabiliseras och samordnas mellan medverkande 
institutioner för att skapa attraktiva vägar till magister- och masterutbildning på avancerad nivå. 
För att nå detta mål har nyligen ett samverkanslektorat 2019-2021 tillsats med uppdrag att 
kartlägga och sammanställa nuvarande kursutbud och studentunderlag på avancerad nivå samt att 
i dialog med kursgivande institutioner utreda hur förutsättningar för ett stabilare utbud och bättre 
planeringsmöjligheter kan åstadkommas. Även arbetet med synliggörande av utbudet på webben 
och marknadsföring behöver också intensifieras. 
 
Strategier: 
 
Reguljär utbildning (samtliga strategier under denna rubrik anknyter till nationella uppdrag enligt 
regleringsbrev och nationella anvisningar*): 
 

 I dialog med regionen och medverkande institutioner anpassa fler lärarprogram så att de är 
möjliga att läsa flexibelt och tillgängligt, samt eventuellt arbetsintegrerat, 

                                                             
2 Längst väg att gå i nuvarande lärarutbildningsreform har yrkeslärare, då deras högskoleutbildning endast utgör 90 hp på grundnivå. 
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 Utveckla en variant av den kompletterande pedagogiska utbildningen med förhöjd studietakt 

för att ytterligare främja utbildningen av ämneslärare i regionen och nationellt, 

 Fortsatt verka för att nuvarande bredd i utbildningsutbudet kan upprätthållas. Detta under 

förutsättning att kvalitén kan garanteras och ekonomiskt hållbara modeller för att ge 

utbildningen kan åstadkommas. Ett särskilt fokus bör även ligga på att utreda en variant av 

ämneslärarutbildning mot årskurs 7-9, 

 Utarbeta en samlad strategi för marknadsföring och informationsinsatser inklusive eventuell 

uppsökande verksamhet. 

 

Reguljär utbildning (samtliga strategier under denna rubrik anknyter till nationella uppdrag enligt 

regleringsbrev och nationella anvisningar*) 

 

 Arbete med Fler vägar in enligt separat handlingsplan, 

 Arbete med det nationella uppdraget för ämneslärarutbildning samiska och meänkieli samt 

uppdraget med utveckling av utbildningar av relevans för Kulturskolan enligt särskild plan, 
 
Fortbildning och avancerad nivå (samverkanslektorat 2019-2021): 
 

 Skapa en organisatorisk struktur för avancerad nivå i betydelsen samordna kurser och 

kursgivning, 

 Utveckla professionsprogram, alternativt ett utbud av fristående kurser på avancerad nivå som 
leder till en examen på magister- och masternivå, 

 Skapa en sammanhållen information och marknadsföring för avancerad nivå. 

Målområde 3: Hög kvalitet i den verksamhetsförlagda utbildningen 
 
Utgångspunkt i vision för Umeå universitet: 
 

Här får [studenterna] kunskap och handlingsberedskap att driva utveckling […] 
 
Samverkan bedrivs där den stärker vår egen kunskapsutveckling och samtidigt skapar mervärden för våra 
samarbetspartner [sic]. 

 
Analys 
 
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en central del i utbildningen till lärare och 
förskollärare. Under VFU-perioderna tränar studenterna att planera, genomföra och utvärdera 
undervisning. Att pröva och följa upp elevernas kunskapsutveckling samt att sätta betyg är också 
centralt innehåll där studenterna ökar graden av självständighet under sina studier. Andra viktiga 
delar i VFU:n är att auskultera hos erfarna lärare, att lära sig att samarbeta med kollegor, att sätta 
sig in i skolans organisation och arbetssätt samt att lära känna undervisningslokaler och dess 
material.  
 
Uppföljningar har visat att en översyn krävs för att säkra hög kvalitet av VFU. I denna ska bland 
annat analyser av progression, stöddokument, bedömningsunderlag, betygskriterier, dess längd 
och placering i utbildningen bland annat ingå. Dessutom bör system för praktikplacering samt 
samarbetet med olika aktörer intern och externt ses över för att säkerställa att placeringar sker 
med kvalitet. Översynen har påbörjats under 2019 i dialog med respektive programråd, studenter 
och representanter för skolhuvudmännen och kommer att fortsätta under 2020 med förslag till 
konkreta åtgärder för respektive program som sedan ska implementeras i dialog med programråd 
och institutioner. 
 
I dialog med studentföreningarna i anslutning till 2019 års Studentkårsskrivelse föreslås också att 
ett särskilt fokus ska läggas vid att tillse att alla studenter erhåller information om sina VFU-
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placeringar enligt regelverket, dvs. fyra veckor före aktuell VFU-period. Även rutiner för 
information till VFU-handledare kan behöva ses över för att säkerställa att alla handledare i skolan 
i god tid nås av aktuell information om kommande studentplaceringar. UmPe och de olika 
underföreningarna bör även bjudas in till den terminsvisa VFU-dagen då lärarutbildare och VFU-
handläggare/lärare träffas för att diskutera gemensamma frågor. 
 
Försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor* handläggs i särskild ordning där 
en projektorganisation skapas med tillhörande projektplan och tidplan. Nuvarande mandatperiod 
för övningsskolor går ut våren 2020. Ett förslag är att verksamheten förlängs med minst ytterligare 
fyra år. Här måste dock resursfrågan och eventuellt inriktningen på arbetet utredas ytterligare, i 
det fall de medel som regeringen tillskjuter för en permanent satsning inte är lika omfattande som 
idag. 

 
Strategier: 
 

 Översyn bedömningsunderlag och analys av betygsättning av VFU, 

 Översyn av gällande stöddokument avseende VFU-besök och trepartssamtal samt översyn av 
rutiner så att alla placeringar sker i tid, 

 Översyn av kontaktvägar och ansvarsfördelning mellan kursansvarig, besökande 
universitetslärare och handledare  inklusive rutiner för information till handledare om aktuell 
placering, 

 Översyn av bemanning för VFU-besök och övervägande av eventuellt tillskapande av 
rekommendationer i kombination med annan stödjande verksamhet, 

 Översyn av VFU-periodernas innehåll beträffande ämnen, åldersgrupper, stadier och 
skolformer, 

 Översyn av VFU-perioders längd och placering i tid under respektive utbildning, 

 Översyn av befintlig handledarutbildning del 1 7,5 hp, överväg eventuellt fysiska träffar i 
Örnsköldsvik, Lycksele, Skellefteå och Umeå, 

 Förläng övningsskoleprojektet*. 

Målområde 4: Internationalisering (Universitetsgemensamt delmål 2018-
2020: Studenter på samtliga nivåer får internationella perspektiv i sin 
utbildning  
 
Utgångspunkt i vision för Umeå universitet: 
 

Umeå universitet har nära samarbeten med strategiskt utvalda lärosäten i världen. 
 
Umeå universitet möter de ökade kraven på konkurrenskraft som globaliseringen medför. 
 

Analys 
 
Den ökade globaliseringen och det alltmer mångkulturella samhället ställer krav på en medveten 
internationalisering av alla utbildningar. Detta gäller inte minst lärarutbildningarna som ska 
förbereda sina studenter för ett yrkesliv där kulturmöten är vardag och interkulturell kompetens är 
av stor vikt.  
 
Att internationaliseringen inom lärarutbildningen behöver öka har konstaterats i flera rapporter. 
Där vissa utbildningar, som t ex handels- eller socionomutbildningar, uppnår närmare 50 procent 
utresande studenter, ligger lärarutbildningen i Sverige på omkring 3 procent utresande studenter. 
Orsakerna till den låga graden av mobilitet är många där några av de främsta är utbildningens 
tvärvetenskapliga karaktär, då ”motsvarande” innehåll i en strikt mening inte alltid går att finna i 
andra länders lärarutbildningar. En annan anledning är bristen på valbara kurser, som präglar 
många program.  
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Möjligheter att genomföra verksamhetsförlagd utbildning i ett annat land än Sverige finns redan i 
dag. Det går även att genomföra delar av ämnes-/inriktningsstudier i ett annat land i Sverige, dock 
inte alltid på termins- och/eller årsbasis. Förutsättningar för att genomföra studier vid lärosäten i 
andra länder än Sverige har stärkts bland annat genom ekonomiska bidrag till utresande 
studenter. Vidare erbjuds i princip samtliga studerade i moderna språk möjlighet att genomföra en 
del av sin utbildning utomlands. För att öka det internationella har Lärarhögskolan även 
genomfört ett arbete med identifiering av mobilitetsfönster så att studenter ska kunna genomföra 
minst en termins studier vid ett lärosäte i ett annat land än Sverige. För förskollärarprogrammet 
och grundlärarprogrammen finns utvecklade mobilitetsfönster, dock inte för 
ämneslärarprogrammet.  
 
Något som bör påpekas är dock att internationalisering handlar om mer än bara inresande och 
utresande studerande. Internationalisering kan också ske på hemmaplan genom 
perspektiv/innehåll i utbildningar, kurslitteratur, gemensamma kurser med lärarutbildningar i 
andra länder, medverkan av gästlärare, möte med internationella studenter, samarbetet via nätet 
med studentgrupper i andra länder, osv. Även dessa aspekter bör utvecklas i respektive utbildning 
i nära dialog med respektive programråd.  
 
Lärarhögskolan har under en längre period koncentrerat sin internationella verksamhet till fem 
partnersuniversitet (Strandmillis University College, University of Wisconsin-Whitewater, La 
Trobe University, University of Sydney och Universitetet i Tromsö) för att förstärka och fokusera 
det internationella utbytet. Systemet med partneruniversitet behöver dock ses över. Ska 
partneruniversiteten vara fler, färre, andra i framtiden för att bättre svara mot studerandes behov 
av stimulerande internationella lärmiljöer? Detta bör utredas liksom möjligheten att i högre 
utsträcknings samarbeta med universitet i Europa och kanske särskilt inom norden, exempelvis 
Åbo Akademi. 
 
Strategier: 
 

 Förstärk internationalisering i ämneslärarprogrammet genom riktade sökbara bidrag till 
institutioner som vill knyta kontakter för att utveckla mobilitetsfönster för ämnen i 
ämneslärarprogrammet, 

 Genomför en översyn av hur internationalisering på hemmaplan kan stärkas i respektive 
program, exempelvis genom främjande av interkulturell kompetens.  

 Genomför en översyn av nuvarande partneruniversitet med målet att kunna erbjuda så 

stimulerande och attraktiva internationella lärmiljöer som möjligt för Umeå universitets 

lärarprogram, 

 öka antalet studenter som åker på utbytesstudier, 
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Forskning: 

Målområde 1: Vid Umeå universitet bedrivs omfattande 
utbildningsvetenskaplig forskning av hög kvalitet 
 
Utgångspunkt i vision för Umeå universitet: 
 

Banbrytande forskning gör oss världsledande inom flera vetenskapsområden och genererar resultat som 
kommer samhället till nytta genom innovation och tillämpningar. 
 
Vi konkurrerar framgångsrikt om extern finansiering, är efterfrågade och tar plats på den nationella och 
internationella arenan. 
 
Forskning stärker utbildning. Utbildning stärker forskning. 

 
Analys 
 
Trots omfattande och mycket positiva satsningar på utbildningsvetenskaplig forskning vid Umeå 
universitet så har forskningen och forskarutbildningen inom området lokalt och nationellt ännu 
relativt små permanenta resurser sett i relation till grundutbildningens omfattning och sett i 
relation till att utbildning på olika nivåer är en av samhällets absolut största verksamheter. 
Fakulteternas finansiering av utbildningsvetenskap och Lärarhögskolans löpande 
forskningsbudget är långt ifrån tillräcklig för täcka behovet vid Umeå universitet, där den stora 
tillfälliga forsknings- och kompetenssatsningen från universitetsstyrelsen avslutades 2016. 
Sammantaget måste därför arbetet med att öka interna och externa forskningsanslag fortgå. 
Samtidigt räcker det på grund av rekryteringssvårigheter ibland inte räcker med att tillföra mer 
medel, tydliga rekryteringsstrategier behöver även utvecklas. 
 
Inom utbildningsvetenskap finns en del nationellt sett starka forskningsområden, medan flera 
områden fortfarande befinner sig i ett uppbyggnadsskede och det finns även viktiga områden inom 
vilka forskning väsentligen saknas. Det senare är problematiskt dels eftersom 
utbildningsvetenskaplig forskning behövs som stöd för att utveckla undervisningspraktiken vid 
skola/högskola och dels eftersom grundutbildningen vid Umeå universitet ska vara vetenskapligt 
baserad. Även de utbildningsvetenskapliga forskningsområden som är relativt starka vid Umeå 
universitet (och nationellt) är i realiteten förhållandevis små jämfört med många 
forskningsområden utanför utbildningsvetenskap. Anslagen till områdena är relativt få och därför 
kan tillgång till ekonomiska resurser variera mycket även på kort sikt, vilket i kombination med 
ovan nämnda rekryteringssvårigheter försvårar långsiktig planering. Vetenskapsrådet avsätter 
endast ca 3% av sina anslag till utbildningsvetenskap och de övriga externa finansiärerna totalt sett 
betydligt mindre, trots att utbildningssektorn både har stora utvecklingsbehov och till sin 
omfattning är i paritet med områden som vård, teknik och naturvetenskap där 
forskningssatsningarna är mångdubbelt större. Problemet förstärks av att de 
utbildningsvetenskapliga anslagen från Vetenskapsrådet, som är den huvudsakliga externa 
finansiären av utbildningsvetenskaplig forskning, är mycket få till antalet. Flexibilitet och 
långsiktighet i planering för personella och ekonomiska resurser är därför särskilt viktigt inom 
utbildningsvetenskap. 
 
Den reviderade organisation för Lärarhögskolan som infördes 2012 medför att Lärarhögskolan 
bättre kan arbeta universitetsövergripande i samarbete med fakulteterna kring utveckling av 
forskningsmiljöer inom utbildningsvetenskap och kompetensförsörjning i relation till 
Lärarhögskolans program. Då Lärarhögskolan inte har egna anställda inom kärnverksamheten är 
de begränsade till att erbjuda fakulteter och institutioner ekonomiskt stöd genom riktade 
satsningar. För att nå långsiktighet, flexibilitet och utökade forskningsresurser är det viktigt att 
Lärarhögskolans forskningssatsningar diskuteras samt samplaneras och synkroniseras med 
fakulteternas/institutionernas strategier och finansiella resurser. Att fakultetsledningarna ingår i 
Lärarhögskolans styrelse och nominerar ledamöter forskningskommittén är en styrka i detta 
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avseende. Bedömningen är dock att dialogen med fakultetsledningarna kan stärkas ytterligare 
exempelvis genom mer frekventa dialoger, exempelvis på årlig basis. 
 
Strategier: 
 
I syfte att bredda basen för utbildningsvetenskaplig forskning riktas stöden brett mot forskare 
såväl inom som utom områdena pedagogik, pedagogiskt arbete och ämnesdidaktik samt mot såväl 
teoretisk som praktiknära forskning om utbildning, undervisning och lärande relaterat till 
samhällets och individens behov. Här ingår: 
 

 omfattande satsningar på forskarutbildning (se även delmål nedan), 

 sökbara kvalitets- och prestationsbaserade anslag för forskningstid, 

 identifiering av angelägna forskningsområden och utvecklingsområden med central betydelse 
för framtiden samt erbjudande av anslag till dessa, 

 riktade satsningar som beaktar de specifika behov och möjligheter som identifieras dels av 
Lärarhögskolans utvärderingar och dels av institutioner och fakulteter men även 
fakultetsövergripande satsningar, 

 sökbara internationaliseringsmedel, 

 stöd till ansökningar som erhållit höga betyg i UVK:s utlysningar 

 tillskapa rutiner för mer frekventa dialoger med fakultetsledningar, exempelvis på årlig basis.  

Målområde 2: Risktagande och nydanande forskning 
 
Utgångspunkt i vision för Umeå universitet: 
 

Banbrytande forskning gör oss världsledande inom flera vetenskapsområden och genererar resultat som 
kommer samhället till nytta genom innovation och tillämpningar. 
 
Trygghet, tillit och förtroende skapar förutsättningar för driv och mod och det risktagande som är nödvändigt 
för kunskapsgenombrott. 

 

Analys 
 
Forskarna själva är bäst lämpade att initiera nydanande forskning, som ibland även behöver 
innefatta risktagande. Forskarna behöver därför ges möjlighet till fri forskarinitierad forskning, 
och centralt för möjligheter till risktagande är att forskarnas finansiering är så långsiktig och stabil 
som möjligt. Prestationsbaserade forskningsfinansieringssystem kan dock vara konserverande i 
meningen att de premierar höga publikationsnivåer som i sin tur åtminstone kortsiktigt taktiskt 
kan främjas av att forskare fortsätter i samma spår som tidigare. Eftersom Lärarhögskolans 
individuella anslag till forskningstid baseras delvis på publikationsprestation behöver denna 
problematik beaktas. Finansieringen ska därför så långt som möjligt genomsyras av långsiktighet, 
dels vad gäller identifiering av lämpliga finansieringsformer i samråd med fakulteter/institutioner. 
Dels i meningen att finansieringen är tillräckligt stabil för att tillåta såväl de tillfälliga motgångar 
som risktagande kan innebära som det omfattande arbete som ofta behövs för att bygga upp 
nydanande forskning. En del i Lärarhögskolans stöd till nydanande forskning är även den breda 
ansatsen och internationaliseringsstödet som nämns i delmålet ovan, vilket kan främja ny 
tvärvetenskaplig och/eller internationell samverkan.  
 
Hänsyn behöver även tas till forskningens genomslag i utbildningspraktiken. Både behov och 
potential finns för nydanande vidareutveckling av den utbildningsvetenskapliga forskningens roll 
som bas för praktik inom skola och högskola. Inte minst finns behov att, som komplement till mer 
teoretiska resultat, göra forskningsresultat mer användbara för lärare och andra 
utbildningsaktörer (se nästa delmål nedan).  
 
Strategier: 
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 långsiktig planering och ekonomiskt stöd i samverkan med institutioner och fakulteter med 
avseende för att ge möjlighet till fri forskarinitierad nydanande forskning och risktagande, 

 en gradvis övergång till mer långsiktig finansiering, 

 en bred syn på utbildningsvetenskap som inbjuder till ny tvärvetenskaplig samverkan, 

 internationaliseringsstöd som främjar influenser utifrån, 

 initieringsanslag för att stimulera nydanande forskning, risktagande och ny forskarsamverkan. 
 

Målområde 3: Lärarhögskolan har i samverkan med olika aktörer på 
utbildningsarenan stärkt forskning kopplad till verksamhetsutveckling 
 
Utgångspunkt i vision för Umeå universitet: 
 

Banbrytande forskning gör oss världsledande inom flera vetenskapsområden och genererar resultat som 
kommer samhället till nytta genom innovation och tillämpningar. 
 
Vi har flera djupa och långsiktiga relationer med näringsliv och offentlig sektor. 
 
Samverkan bedrivs där den stärker vår egen kunskapsutveckling och samtidigt skapar mervärden för våra 
samarbetspartner [sic]. 
 

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

 samverkan med skolhuvudmän och andra skolaktörer kring samverkansstrukturer, 
finansiering samt initiering och genomförande av praktiknära forskning och utveckling, 

 utlysning av anslag till kombinerade forsknings- och utvecklingsprojekt där Lärarhögskolan 
finansierar forskning genom projektanslag och skolhuvudman finansierar utvecklingsarbete, 

 utlysning av individuella forsknings- och utvecklingsuppdrag som samfinansieras med 
skolhuvudman, där innehavaren blir en länk mellan universitet och skola genom att ha 
uppdrag inom bägge verksamheterna, 

 arbete med nationell försöksverksamhet med praktiknära forskning* enligt särskild plan. 

Målområde 4: Universitetet har en attraktiv utbildning på forskarnivå 
(Universitetsgemensamt delmål 2018-2020) 
 
Utgångspunkt i vision för Umeå universitet: 
 

Framgångsrika medarbetare och motiverade studenter väljer Umeå universitet tack vare vår kreativa 
akademiska miljö, höga pedagogiska kvalitet och förstklassiga infrastruktur. 

 
Analys: Nationellt (och delvis också internationellt) finns ett underskott på tillgänglig kompetens 
inom utbildningsvetenskap, vilket delvis har att göra med att flera utbildningsvetenskapliga 
områden är relativt unga och under utveckling. Inom flera områden, t.ex. specialpedagogik, små 
barns lärande, yrkesdidaktik och inom flera ämnesdidaktiska grenar finns ofta få eller inga 
behöriga sökande till lärartjänster (inklusive professurer). Umeå universitet och Lärarhögskolan 
bör fortsätta ansträngningarna att rekrytera nationellt och internationellt, men det har under det 
senaste decenniet visat sig långt ifrån tillräckligt för att täcka kompetensbehovet varför den sedan 
ca 20 år omfattande satsningen på forskarutbildning (lokalt och i extern samverkan) måste 
fortsätta. Lärarhögskolan bedriver sedan 2010 en utbildningsvetenskaplig forskarskola. 
Forskarskolans verksamhet är öppen för alla forskarstuderande vid Umeå universitet som (oavsett 
den allmänna studieplanens ämnesområde) har en individuell studieplan med 
utbildningsvetenskaplig inriktning, och även för doktorander som inte direkt finansieras via 
Lärarhögskolan. Via forskarskolan får således samtliga studerande inom utbildningsvetenskap 
tillgång till ett internationellt och nationellt nätverk. 
 
Strategier: 
 

 omfattande delfinansiering av doktorander som riktas till institutioner vid Umeå universitet 
och till skolhuvudmän i regionen, 

 finansiering och organisering av en gemensam forskarutbildningsmiljö där kärnan är 
gemensamma utbildningsvetenskapliga kurser samt nationella och internationella internat, 

 utlysning av sökbara internationaliseringsmedel för doktorander, 

 särskilda satsningar på forskarutbildning inom områden av stor vikt för grundutbildning och 
där brist på vetenskaplig kompetens föreligger, 

 samarbete nationellt med andra lärosäten kring forskarskolor. 
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Stödverksamhet 

Målområde 1: Genom en tydlig ansvars- och arbetsfördelning verkar 
Lärarhögskolans kansli för att ge samtliga involverade i Lärarhögskolans 
verksamhet ett professionellt, lösningsfokuserat och flexibelt stöd  

Lärarhögskolans kansli är en professionell, lösningsfokuserad och flexibel resurs. Kansliets 
kompetens bör tas till vara och nyttjas i ett tidigt skede i beredningsprocesser. Detta är avgörande 
för att kansliets personal ska kunna genomföra ett professionellt arbete och ge stöd av hög kvalitet. 
Delaktighet bidrar till framgång och konkurrenskraft. 

Strategier: 

 

 ansvars- och arbetsfördelningen är tydlig och känd såväl inom som utom kansliet, bl.a. via 
arbetsbeskrivningar, 

 handläggningsordningar finns och är lätta att följa, 

 en långsiktig strategisk kompetensförsörjningsplan finns för LH:s kansli, 

 beslutsvägarna är klara, 

 kansliets medarbetare ingår i relevanta beredningsgrupper, 

 alla vid kansliet är väl uppdaterade med för sig relevanta IT-system, 

 kommunikation både internt och externt bör intensifieras och tydliggöras, 
 

Målområde 2: Lärarhögskolan är en inkluderande arbetsplats där 
medarbetarnas hälsa är i fokus 
 
Ett jämställdhetsperspektiv ska vara integrerat i olika led av beslutsfattande, planering och 
utförande av Lärarhögskolans verksamheter. Aktiva åtgärder ska vidtas för att Lärarhögskolans 
fysiska- och psykosociala arbetsmiljö ska vara bra och att det goda resultatet från senaste 
medarbetarundersökningen bibehålls. 
 
Strategier: 
 

 en kartläggning och analys av lika villkorsläget på arbetsplatsen genomförs, 

 regelbunden individuell avstämning sker mellan kanslichef och medarbetare avseende 
arbetsmiljön. 
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Förslag om ny poängfördelning för kurs inom 

Förskollärarprogrammet 

Bakgrund 
Den 15 april 2019 offentliggjorde Universitetskanslersämbetet, UKÄ,  bedömargruppernas 
yttrande om förskollärarutbildningarnas kvalitet i den granskning som genomförts under 
2018-2019 av Sveriges samtliga förskollärarutbildningar. Granskningen för Umeå universitet 
resulterade i ifrågasatt kvalitet vilket innebär att lärosätet har ett år, från tillkännagivandet, 
att analysera och åtgärda de brister som framkommit i granskningen.  

 
Beredning 
Arbete med analys- och åtgärder pågår enligt en framtagen tidplan för arbetet. Två 
arbetsgrupper har formerats för att bereda förslag till åtgärder på en mer detaljerad nivå. En 
av de två arbetsgrupperna arbetar bland annat med ifrågasatt resultat för examensmål inom 
kunskapsformen färdighet och förmåga. För ett av dessa mål lämnar bedömargruppen 
följande yttrande: 
 
Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande, men säkerställer inte 
genom examination, att studenten när examen utfärdas visar förmåga att tillämpa sådan 
förskoledidaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och 
lärande inom det förskolepedagogiska området och inom de ämnesområden som 
utbildningen avser samt för yrkesutbildningen i övrigt. 
 
Efter genomgång av de kurser där ämnesdidaktik och ämnesområdesstudier ingår har bland 

annat följande kurs identifierats:  6LÄ055  Språk, kommunikation och språkutveckling i 

förskolans verksamhet, 15 hp. Institutionen för språkstudier har 12 hp i kursen samt 

kursansvar. Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har 3 hp som medverkande 

institution. Denna uppdelning av poäng grundas i att Institutionen för tillämpad 

utbildningsvetenskap, där en särskild avdelning benämnd Interaktiva medier och lärande 

(IML) tidigare fanns, skulle tillhandahålla kompetens inom olika interaktiva medier. 
Grundtanken uttrycks också i ett av kursens förväntade studieresultat inom 

kunskapsområdet färdighet och förmåga: 

använda och didaktiskt tillämpa olika interaktiva medier med avseende på det vidgade 

textbegreppet. 

IML är sedan ett par år inte en egen avdelning och det FSR som angivits ovan examineras 
idag inte eftersom ingen undervisning i olika interaktiva medier ges i denna kurs, däremot i 
andra delar av utbildningen. Samtal har förts med representanter för båda institutionerna 
och med de ledamöter som ingår i de utsedda analysgrupperna för ifrågasatt 
examenstillstånd om att utveckla innehållet och i dialogen har förslag framkommit om att 
renodla poängfördelningen, dvs. förlägga samtliga 15 hp vid Institutionen för språkstudier. 

Beredning 
Lärarhögskolans kansli har berett ärendet. Förslaget har remitterats till prefekterna vid 
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och Institutionen för språkstudier som båda 
svarat att de är positiva till förslaget om att renodla poängfördelningen till Institutionen för 
språkstudier .  
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Förslag till beslut 
Lärarhögskolans styrelse beslutar 

 att från den 1 januari 2020 förlägga samtliga poäng i kursen 6LÄ055  Språk, 
kommunikation och språkutveckling i förskolans verksamhet, 15 hp vid Institutionen 
för språkstudier.  

 

Bilagor 

Bilaga 1 - Remiss - Förslag om ny poängfördelning för kurs inom Förskollärarprogrammet 

Bilaga 2 - Kursplan för kurs 6LÄ055  Språk, kommunikation och språkutveckling i förskolans 

verksamhet, 15 hp https://www.umu.se/utbildning/kursplan/6la055/ 
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Förslag om ny poängfördelning för kurs inom 

Förskollärarprogrammet 

Bakgrund 
Den 15 april 2019 offentliggjorde Universitetskanslersämbetet, UKÄ,  bedömargruppernas 
yttrande om förskollärarutbildningarnas kvalitet i den granskning som genomförts under 
2018-2019 av Sveriges samtliga förskollärarutbildningar. Granskningen för Umeå universitet 
resulterade i ifrågasatt kvalitet vilket innebär att lärosätet har ett år, från tillkännagivandet, 
att analysera och åtgärda de brister som framkommit i granskningen.  
 
Beredning 
Arbete med analys- och åtgärder pågår enligt en framtagen tidplan för arbetet. Två 
arbetsgrupper har formerats för att bereda förslag till åtgärder på en mer detaljerad nivå. 
En av de två arbetsgrupperna arbetar bland annat med ifrågasatt resultat för examensmål 
inom kunskapsformen färdighet och förmåga. För ett av dessa mål lämnar bedömargruppen 
följande yttrande: 
 
Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande, men säkerställer inte 
genom examination, att studenten när examen utfärdas visar förmåga att tillämpa sådan 
förskoledidaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och 
lärande inom det förskolepedagogiska området och inom de ämnesområden som 
utbildningen avser samt för yrkesutbildningen i övrigt. 
 
Vidare skriver UKÄ om ämnesdidaktiken och innehållet mot förskoleklass: 
 
Ämnesdidaktiken berör lärosätet endast ytligt i självvärderingen kring detta mål  
 
Det bör enligt bedömargruppen också uppmärksammas att lärosätet inte använder 
undervisningsbegreppet i de förväntade studieresultat som det presenterar i 
självvärderingen, vilket innebär att det inte framkommer tydligt hur lärosätet arbetar med 
frågor som berör undervisning kopplade såväl till förskolan som till förskoleklassen. 
Undervisningsbegreppet var dock föremål för diskussion under intervjuerna och 
bedömargruppen ser det som positivt att lärosätet uttrycker att det 
ser det som ett viktigt utvecklingsområde att väva in undervisning i utbildningen på ett 
tydligare sätt. 
 

Förslag  
Efter genomgång av de kurser där ämnesdidaktik och ämnesområdesstudier ingår har bland 

annat följande kurs identifierats:  6LÄ055  Språk, kommunikation och språkutveckling i 

förskolans verksamhet, 15 hp. Institutionen för språkstudier har 12 hp i kursen samt 

kursansvar. Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har 3 hp som medverkande 

institution. Denna uppdelning av poäng grundas i att Institutionen för tillämpad 

utbildningsvetenskap, där en särskild avdelning benämnd Interaktiva medier och lärande 

(IML) tidigare fanns, skulle tillhandahålla kompetens inom olika interaktiva medier. 

Grundtanken uttrycks också i ett av kursens förväntade studieresultat inom 

kunskapsområdet färdighet och förmåga: 

använda och didaktiskt tillämpa olika interaktiva medier med avseende på det vidgade 

textbegreppet. 
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IML är sedan ett par år inte en egen avdelning och det FSR som angivits ovan examineras 
idag inte eftersom ingen undervisning i olika interaktiva medier ges i denna kurs, däremot i 
andra delar av utbildningen. Samtal har förts med representanter för båda institutionerna 
och med de ledamöter som ingår i de utsedda analysgrupperna för ifrågasatt 
examenstillstånd om att utveckla innehållet och i dialogen har förslag framkommit om att 
renodla poängfördelningen, dvs. förlägga samtliga 15 hp vid Institutionen för språkstudier. 
Skäl till denna förändring är bland annat: 

 Att det FSR som angivits ovan idag inte examineras eftersom ingen undervisning i 
olika interaktiva medier ges i denna kurs, däremot i andra delar av utbildningen, 

 Att förstärka ämnesdidaktiken i utbildningen, vilket UKÄ bedömargrupp pekat ut 
som ett utvecklingsområde för förskollärarprogrammet, 

 Att UKÄ bedömargrupp menar att utbildningen inte klarlägger hur man arbetar med 
frågor som berör undervisning kopplade till såväl förskolan som förskoleklassen. 
Enligt institutionen för språkstudier skulle studier mot förskoleklassen kunna 
intensifieras om ytterligare poängtilldelning tillförs. 

 Att förstärka innehåll mot det förskolepedagogiska området som även detta är ett 
utvecklingsområde, enligt bedömargruppen,  

 Att förstärka läs- och skrivområdet är mycket betydelsefullt och viktigt, vilket lyfts 
fram av programrådet för förskollärarprogrammet i programanalysen för 2018. Enligt 
programrådet är  läs- och skrivområdet inte särskilt omfattande i Umeå universitets 
förskollärarprogram i jämförelse med andra utbildningar i Sverige. Att flytta 3 hp till 
Institutionen för språkstudier, kommer att innebära en förstärkning av både 
ämnesområdesstudier och ämnesdidaktik i detta fall. 
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Beslut om nya examensbeskrivningar för 

speciallärar- och specialpedagogprogrammen 

Bakgrund 
Den 3 juli 2018 infördes nya examensmål gällande neuropsykiatriska svårigheter inom 
speciallärar- och specialpedagogprogrammen. Eftersom de nya examensmålen var 
omfattande fattade Lärarhögskolans styrelse den 5 december 2017 beslut om att genomföra 
en översyn av utbildningens innehåll och struktur samt att ge förslag på erforderliga 
anpassningar utifrån de nya förutsättningarna (Dnr FS 3.1.4-1505-17). Den 18 februari 2018 
fattade Lärarhögskolans styrelse beslut om ny övergripande utbildningsstruktur, kursansvar 
och poängfördelning för de båda programmen för att den 25 oktober 2018 fatta beslut om 

programmens sista kurs, Breddningskurs 7,5 hp.   

Beredning 
Då omfattande förändringar genomförts inom programmen innebär det att Lärarhögskolans 
styrelse behöver fatta beslut om nya examensbeskrivningar för specialpedagogprogrammet 
och för speciallärarprogrammet, samtliga specialiseringar. 

Lärarhögskolans kansli har berett ärendet om nya examensbeskrivningar tillsammans med 
Studentcentrum, Examina. 

Förslag till beslut 
Lärarhögskolans styrelse beslutar att rekommendera rektor att fastställa nya 

examensbeskrivningar för Specialpedagogexamen och för Speciallärarexamen, samtliga 

specialiseringar. 

 

Bilaga 1 – Examensbeskrivning för specialpedagogexamen, FS 3.1.5-1507-19 
Bilaga 2 – Examensbeskrivning för speciallärarexamen, matematikutveckling,  
                   FS 3.1.5-1509-19 
Bilaga 3 – Examensbeskrivning för speciallärarexamen, språk, skriv och läsutveckling,  
                   FS 3.1.5-1508-19 
Bilaga 4 – Examensbeskrivning för speciallärarexamen, utvecklingsstörning, FS 3.1.5-1510-19 
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SPECIALPEDAGOGEXAMEN 
POSTGRADUATE DIPLOMA IN SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 
 
 
  
 

1 Fastställande 
Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 20xx-xx-xx och ersätter tidigare 
examensbeskrivning, dnr 541-830-13. 

2 Nivå 
Avancerad nivå 

3 Mål 

3.1 Beskrivning av utbildning på berörd nivå 

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som 
studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.  

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter 
och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller 
för utbildning på grundnivå, 

- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och 
använda kunskaper, 

- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, 
frågeställningar och situationer, och 

- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora 
krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.  
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3.2 Mål enligt nationell examensbeskrivning 

För specialpedagogexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs 
för att självständigt arbeta som specialpedagog för barn och elever i behov av särskilt 
stöd. 

Kunskap och förståelse 

För specialpedagogexamen ska studenten 

- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt 
forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan 
vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för 
yrkesutövningen, 

- visa kunskap om funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska 
svårigheter, och  

- visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik.  

Färdighet och förmåga 

För specialpedagogexamen ska studenten  

- visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i 
förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i 
olika lärmiljöer, 

- visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar 
och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå, 

- visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra 
åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja 
barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer, 

- visa förmåga att kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på 
neuropsykiatriska svårigheter samt tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska 
svårigheter i olika lärmiljöer, 

- visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 
pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, och  

- visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt 
leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven 
hos alla barn och elever. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För specialpedagogexamen ska studenten 

- visa självkännedom och empatisk förmåga, 
- visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med 

hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med 
särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, 

- visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och 
utvecklingsarbete,  

- visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra 
yrkesgrupper, och  

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 
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fortlöpande utveckla sin kompetens. 

4 Krav för examen 

4.1 Omfattning 
Denna examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 
högskolepoäng. 

Det ställs också krav på avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, 
yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. 

4.2 Självständigt arbete (examensarbete) 
För denna examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, 
som är relevant mot målen för specialpedagogexamen. 

4.3 Övriga krav 

För examen krävs, förutom det självständiga arbetet, följande kurser: 

Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp 

Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion 15 hp 

Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 hp 

Specialpedagogiska kunskapsområden 7,5 hp 

Utvärdering, ledarskap och förändringsarbete 22,5 hp 

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen 7,5 hp 

Språk och matematik i ett specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp 

5 Övergångsregler 
Studenter som påbörjat sin utbildning för denna examen före 2018-07-03 har rätt att 
få examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr 541-830-13. 
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SPECIALLÄRAREXAMEN 
POSTGRADUATE DIPLOMA IN SPECIAL NEEDS TRAINING 
 
SPECIALISERING: MATEMATIKUTVECKLING 
SPECIALISATION: SPECIAL NEEDS IN MATHEMATICS 
 
 
 

1 Fastställande 
Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 20xx-xx-xx och ersätter tidigare 
examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-411-18. 

2 Nivå 
Avancerad nivå 

3 Mål 

3.1 Beskrivning av utbildning på berörd nivå 
Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som 
studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.  

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter 
och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller 
för utbildning på grundnivå, 

- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och 
använda kunskaper, 

- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, 
frågeställningar och situationer, och 

- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora 
krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.  
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3.2 Mål enligt nationell examensbeskrivning 

För speciallärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för 
att självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever i behov av särskilt stöd. 

Kunskap och förståelse 

För speciallärarexamen ska studenten 

- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt 
forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan 
vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,  

- visa kunskap om barn och elever i behov av särskilt stöd i ett historiskt 
perspektiv, 

- visa kunskap om funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska 
svårigheter, 

- visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling 
och stimulans av denna,  

- visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning, och 
- visa fördjupad kunskap om barns och elevers utveckling och lärande och visa 

kunskap om utveckling och lärande hos barn och elever med 
funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter samt, 
fördjupad kunskap om barns och elevers matematikutveckling. 

Färdighet och förmåga 

För speciallärarexamen ska studenten  

- visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och 
medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och 
svårigheter i olika lärmiljöer,  

- visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra 
åtgärdsprogram för enskilda elever i samverkan med berörda aktörer samt 
förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer, 

- visa förmåga att kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på 
neuropsykiatriska svårigheter samt tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska 
svårigheter i olika lärmiljöer, 

- visa förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som 
rör barns och elevers matematikutveckling, 

- visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt 
leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven 
hos alla barn och elever,  

- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska 
utredningar och analysera svårigheter för individen i de lärmiljöer där barnet 
eller eleven får sin undervisning och vistas under förskole- eller skoldagen, och  

- visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i 
behov av särskilt stöd. 

För specialisering mot matematikutveckling ska också studenten  
 - visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns 

och elevers matematikutveckling. 
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Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För speciallärarexamen ska studenten 

- visa självkännedom och empatisk förmåga, 
- visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med 

hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med 
särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, 

- visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och 
utvecklingsarbete,  

- visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer 
och yrkesgrupper, och  

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 
fortlöpande utveckla sin kompetens. 

4 Krav för examen 

4.1 Omfattning 
Denna examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 
högskolepoäng. 

Det ställs också krav på avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, 
yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. 

4.2 Självständigt arbete (examensarbete) 

För denna examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, 
som är relevant mot målen för speciallärarexamen med specialisering mot 
matematikutveckling. 

4.3 Övriga krav 

För examen krävs, förutom det självständiga arbetet, följande kurser: 

Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp 

Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion 15 hp 

Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 hp 

Matematikutveckling och lärande i ett specialpedagogiskt perspektiv 8 hp 

Identifiering och kartläggning av undervisning och lärande med fokus  
på elever i behov av särskilda utbildningsinsatser 12 hp 

Stöd och stimulans i arbetet med elever i behov av särskilda  
utbildningsinsatser 10 hp 

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen 7,5 hp 

Språk-, skriv- och läsutveckling i ett specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp 
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5 Övergångsregler 
Studenter som påbörjat sin utbildning för denna examen före 2018-07-03 har rätt att 
få examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-411-18. 
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SPECIALLÄRAREXAMEN 
POSTGRADUATE DIPLOMA IN SPECIAL NEEDS TRAINING 
 
SPECIALISERING: SPRÅK-, SKRIV- OCH LÄSUTVECKLING 
SPECIALISATION: SPECIAL NEEDS IN SWEDISH 
 
  
 

1 Fastställande 
Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 20xx-xx-xx och ersätter tidigare 
examensbeskrivning, dnr 541-831-13. 

2 Nivå 
Avancerad nivå 

3 Mål 

3.1 Beskrivning av utbildning på berörd nivå 
Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som 
studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.  

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter 
och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller 
för utbildning på grundnivå, 

- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och 
använda kunskaper, 

- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, 
frågeställningar och situationer, och 

- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora 
krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.  
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3.2 Mål enligt nationell examensbeskrivning 

För speciallärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för 
att självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever i behov av särskilt stöd. 

Kunskap och förståelse 

För speciallärarexamen ska studenten 

- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt 
forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan 
vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,  

- visa kunskap om barn och elever i behov av särskilt stöd i ett historiskt 
perspektiv, 

- visa kunskap om funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska 
svårigheter, 

- visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling 
och stimulans av denna,  

- visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning, och 
- visa fördjupad kunskap om barns och elevers utveckling och lärande och visa 

kunskap om utveckling och lärande hos barn och elever med 
funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter samt, 
fördjupad kunskap om barns och elevers språk-, skriv-, och läsutveckling. 

Färdighet och förmåga 

För speciallärarexamen ska studenten  

- visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och 
medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och 
svårigheter i olika lärmiljöer,  

- visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra 
åtgärdsprogram för enskilda elever i samverkan med berörda aktörer samt 
förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer, 

- visa förmåga att kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på 
neuropsykiatriska svårigheter samt tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska 
svårigheter i olika lärmiljöer, 

- visa förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som 
rör barns och elevers språk-, skriv-, och läsutveckling, 

- visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt 
leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven 
hos alla barn och elever,  

- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska 
utredningar och analysera svårigheter för individen i de lärmiljöer där barnet 
eller eleven får sin undervisning och vistas under förskole- eller skoldagen, och  

- visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i 
behov av särskilt stöd. 

För specialisering mot språk-, skriv-, och läsutveckling ska också studenten  
 - visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns 

och elevers språk-, skriv-, och läsutveckling. 
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Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För speciallärarexamen ska studenten 

- visa självkännedom och empatisk förmåga, 
- visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med 

hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med 
särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, 

- visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och 
utvecklingsarbete,  

- visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer 
och yrkesgrupper, och  

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 
fortlöpande utveckla sin kompetens. 

4 Krav för examen 

4.1 Omfattning 
Denna examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 
högskolepoäng. 

Det ställs också krav på avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, 
yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. 

4.2 Självständigt arbete (examensarbete) 

För denna examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, 
som är relevant mot målen för speciallärarexamen med specialisering mot språk-, 
skriv- och läsutveckling. 

4.3 Övriga krav 

För examen krävs, förutom det självständiga arbetet, följande kurser: 

Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp 

Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion 15 hp 

Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 hp 

Språk-, skriv- och läsutveckling för speciallärare 30 hp 

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen 7,5 hp 

Matematik i specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp 

5 Övergångsregler 
Studenter som påbörjat sin utbildning för denna examen före 2018-07-03 har rätt att 
få examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr 541-831-13. 
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SPECIALLÄRAREXAMEN 
POSTGRADUATE DIPLOMA IN SPECIAL NEEDS TRAINING 
 
SPECIALISERING: UTVECKLINGSSTÖRNING 
SPECIALISATION: SPECIAL NEEDS IN INTELLECTUAL DISABILITY 
 
 
 

1 Fastställande 
Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 20xx-xx-xx och ersätter tidigare 
examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-159-15. 

2 Nivå 
Avancerad nivå 

3 Mål 

3.1 Beskrivning av utbildning på berörd nivå 
Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som 
studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.  

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter 
och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller 
för utbildning på grundnivå, 

- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och 
använda kunskaper, 

- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, 
frågeställningar och situationer, och 

- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora 
krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.  
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3.2 Mål enligt nationell examensbeskrivning 

För speciallärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för 
att självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever i behov av särskilt stöd. 

Kunskap och förståelse 

För speciallärarexamen ska studenten 

- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt 
forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan 
vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,  

- visa kunskap om barn och elever i behov av särskilt stöd i ett historiskt 
perspektiv, 

- visa kunskap om funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska 
svårigheter, 

- visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling 
och stimulans av denna,  

- visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning, och 
- visa fördjupad kunskap om barns och elevers utveckling och lärande och visa 

kunskap om utveckling och lärande hos barn och elever med 
funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter samt, 
fördjupad kunskap om barn och elever med utvecklingsstörning och deras 
allsidiga kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller 
ämnesområden. 

Färdighet och förmåga 

För speciallärarexamen ska studenten  

- visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och 
medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och 
svårigheter i olika lärmiljöer,  

- visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra 
åtgärdsprogram för enskilda elever i samverkan med berörda aktörer samt 
förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer, 

- visa förmåga att kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på 
neuropsykiatriska svårigheter samt tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska 
svårigheter i olika lärmiljöer, 

- visa förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som 
rör lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med 
utvecklingsstörning, 

- visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt 
leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven 
hos alla barn och elever,  

- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska 
utredningar och analysera svårigheter för individen i de lärmiljöer där barnet 
eller eleven får sin undervisning och vistas under förskole- eller skoldagen, och  

- visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i 
behov av särskilt stöd. 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
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För speciallärarexamen ska studenten 

- visa självkännedom och empatisk förmåga, 
- visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med 

hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med 
särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, 

- visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och 
utvecklingsarbete,  

- visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer 
och yrkesgrupper, och  

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 
fortlöpande utveckla sin kompetens. 

4 Krav för examen 

4.1 Omfattning 
Denna examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 
högskolepoäng. 

Det ställs också krav på avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, 
yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. 

4.2 Självständigt arbete (examensarbete) 

För denna examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, 
som är relevant mot målen för speciallärarexamen med specialisering mot 
utvecklingsstörning. 

4.3 Övriga krav 

För examen krävs, förutom det självständiga arbetet, följande kurser: 

Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp 

Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion 15 hp 

Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 hp 

Att utveckla lärande i skola och vardag – Utvecklingsstörning 15 hp 

Undervisning, kommunikation och kunskapsutveckling - Utvecklingsstörning 15 hp 

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen 7,5 hp 

Språk och matematik i ett specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp 

5 Övergångsregler 
Studenter som påbörjat sin utbildning för denna examen före 2018-07-03 har rätt att 
få examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-159-15. 
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Förslag om kollegial granskning av 

specialpedagogprogrammet och 

speciallärarprogrammet, samtliga specialiseringar. 

Bakgrund 
Sedan den 3 juli 2018 har programstrukturen för specialpedagog- och 

speciallärarprogrammen förändrats i och med att nya examensmål tillkommit. Nya 

kursplaner har därför utvecklats i flertalet kurser inom programmen. Dessutom har det 

självständiga arbetet (examensarbetet) ändrats från 30 hp till 15 hp.  

I utvecklingsarbetet med kursplanerna för det självständiga arbetet (examensarbetet) har 

Studentcentrum, Examina, påtalat att kursansvariga gett olika möjligheter för studenterna 

att ansöka generell examen, i detta fall magisterexamen. I de nya kursplanerna för det 

självständiga arbetet (examensarbetet) har huvudområde, specialpedagogik angetts i 

samtliga specialiseringarnas kursplaner. Däremot har olika koder för klassificering fastställts 

dvs. om arbetet ligger på magisternivå eller inte. Specialpedagogprogrammet och 

speciallärarprogrammet med specialisering mot utvecklingsstörning har angett behörighet 

för magisternivå (kod A1E). Speciallärarprogrammet med specialisering mot 

matematikutveckling och specialisering mot språk, skriv och läsutveckling har inte angett 

behörighet för magisterexamen. 

Beredning 
Programrådet för specialpedagog- och speciallärarprogrammet har behandlat ärendet och 

förordar att koderna ska vara lika för båda programmen och samtliga specialiseringar, det vill 

säga att förutom att programmet ger en yrkesexamina ska det även vara möjligt att ansöka 

om en magisterexamen efter fullgjord utbildning, se bilaga 1. 

Programrådets förslag har remitterats till berörda institutioner, bilaga 2 och svar har 

inkommit från Pedagogiska institutionen, bilaga 3 och från Institutionen för 

naturvetenskapernas och matematikens didaktik, bilaga 4. 

Lärarhögskolan har också haft en dialog med Pedagogiska institutionen 20191018 där 

konsekvenserna av förslaget diskuterades.  

Förslag är att genomföra en kollegial granskning dels för att utreda programrådets förslag 

men också för att speciallärarprogrammet under 2015 erhöll ifrågasatt resultat i UKÄ:s 

utbildningsgranskning. Kollegial granskning är en aktivitet som ingår i Umeå universitets 

kvalitetssystem och innebär att en programutvärdering genomförs av en oberoende 

granskare i syfte att säkra utbildningens kvalitet, ge stöd för utveckling och uppföljning av 

förändringsinsatser.   

Förslag till beslut 
Lärarhögskolans styrelse beslutar 

 att genomföra en kollegial granskning i enlighet med Umeå universitets 
kvalitetssäkringssystem av specialpedagogprogrammet och speciallärarprogrammet, 
samtliga specialiseringar. 
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Bilaga 1 Skrivelse till Lärarhögskolans kansli från programrådet för specialpedagog- och 
speciallärarprogrammen 
Bilaga 2 Remiss angående generell examen i specialpedagogik, 
Bilaga 3 Remissvar från pedagogiska institutionen, 
Bilaga 4 Remissvar från Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens 
didaktik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Simon Wolming, Pedagogiska institutionen 

Daniel Andersson, Institutionen för språkstudier 

Helena Näs, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik 

Gudrun Svedberg, Programrådsordförande för specialpedagog- och speciallärarprogrammen 

Erik Ångman, Studentcentrum 

Maria Rudberg, Studentcentrum 

Lars Knutsson, Lärarhögskolans kansli 

Birgitta Wilhelmsson, Lärarhögskolans kansli  
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 Institution/enhet eller motsvarande 901 87 Umeå www.umu.se   
 

 

 

 
Lärarhögskolans kansli 

Maria Löfgren, föreståndare 

 

Specialpedagogik som huvudämne med behörighet till magisterexamen 

Programrådet  för specialpedagog- och speciallärarprogrammet har på 
förekommen anledning behandlat ärendet gällande behörighet till 
magisterexamen. Examina har påtalat att examensarbeteskurserna inom de olika 
programmen och även inom olika specialiseringar på speciallärarprogrammet har 
gett olika möjligheter att ansöka om magisterexamen. I de nya kursplanerna (15 
hp examensarbete) är det huvudområde som angetts specialpedagogik i alla 
specialiseringarnas kursplaner men däremot olika angivelser gällande om arbetet 
ligger på magisternivå eller inte. Specialpedagogprogrammet och speciallärare 
specialisering utvecklingsstörning har angett behörighet för magisternivå. 
Specialisering matematikutveckling och specialisering språk, skriv och 
läsutveckling har ej angett behörighet för magisterexamen. För att utreda frågan 
inbjöds Maria Rudberg, Examenshandläggare Studentcentrum/Examina, Helen 
Andersson, Studievägledare Pedagogiska institutionen samt Birgitta Wilhelmsson, 
Utbildningsledare.  
 
Utifrån diskussionerna förordar programrådet att det ska vara lika för båda 
programmen och samtliga specialiseringar, det vill säga att förutom att 
programmet ger en yrkesexamina ska det även vara möjligt att ansöka om en 
magisterexamen efter fullgjord utbildning. 
 
Programrådet föreslår därför att föreståndaren för LH uppdrar till respektive 
institution att förändra kursplanerna för 15 hp examensarbete till att även gälla en 
generell examen. Programrådet ger vidare Birgitta Wilhelmsson i uppdrag att föra 
dialog med Ladok-gruppen om att ändra kod/beteckning till magisterbehörighet.  
 

Programrådet för specialpedagog- och speciallärarprogrammet 

genom  

Gudrun Svedberg 
Programrådsordförande 
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Lärarhögskolan 
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Remiss angående förslag om specialpedagogik som huvudämne i samtliga 
specialiseringar inom speciallärarprogrammet 
 
 
Sedan 3 juli 2018 har programstrukturen för specialpedagog- och 
speciallärarprogrammen förändrats i och med att nya examensmål tillkommit. Nya 
kursplaner har därför utvecklats i flertalet kurser inom programmen. Dessutom det 
självständiga arbetet (examensarbetet) har ändrats från 30 hp till 15 hp.  
 
I utvecklingsarbetet med kursplanerna för det självständiga arbetet (examensarbetet) har 
Studentcentrum, examina, påtalat att kursansvariga gett olika möjligheter för 
studenterna att ansöka generell examen, i detta fall magisterexamen. I de nya 
kursplanerna (motsvarande 15 hp  för självständiga arbetet, examensarbetet) är det 
huvudområde, specialpedagogik som angetts i samtliga specialiseringarnas kursplaner. 
Däremot har olika koder för klassificering fastställts dvs. om arbetet ligger på 
magisternivå eller inte. Specialpedagogprogrammet och speciallärarprogrammet med 
specialisering mot utvecklingsstörning har angett behörighet för magisternivå (kod A1E). 
Speciallärarprogrammet med specialisering mot matematikutveckling och specialisering 
mot språk, skriv och läsutveckling har inte angett behörighet för magisterexamen. För 
kodbeteckning  och förklaring, se 
https://projekt.aurora.umu.se/projekt/utbildningsfragor/Sidor/Klassificering-av-
kurser.aspx 
 
Programrådet för specialpedagog- och speciallärarprogrammet har behandlat ärendet och 
förordar att koderna ska vara lika för båda programmen och samtliga specialiseringar, det 
vill säga att förutom att programmet ger en yrkesexamina ska det även vara möjligt att 
ansöka om en magisterexamen efter fullgjord utbildning, se bilaga 1. 
 
Lärarhögskolan önskar härmed synpunkter på förslaget ovan från programrådet, senast 
10 oktober. 
Synpunkter lämnas till kanslichef Boa Drammeh.   
 

 

 

Bilaga 1 Skrivelse från Programrådet för specialpedagog- och speciallärarprogrammen 
 
 
Remissen har skickats till följande institutioner: 
 
Institutionen för språkstudier 
Pedagogiska institutionen 
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap 
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik 
samt till programrådet för specialpedagog- och speciallärarprogrammen för kännedom 

https://projekt.aurora.umu.se/projekt/utbildningsfragor/Sidor/Klassificering-av-kurser.aspx
https://projekt.aurora.umu.se/projekt/utbildningsfragor/Sidor/Klassificering-av-kurser.aspx
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Reviderad utbildningsplan för ämneslärarprogrammet med inriktning 

mot årskurs 7-9, 240 hp – 270 hp  
 

Bakgrund: 

Riksdagen beslutade 1709281 om en ny variant av ämneslärarutbildning med inriktning mot 

årkurs 7-9 som omfattar 240 hp. I den studeras ett ämne till 90 hp och det andra ämnet till 

60 hp. Den tidigare varianten omfattande 270 hp finns kvar men utlyses inte vid Umeå 

universitet.  

 

Inför studiestart höstterminen 2018 utlyste Umeå universitet den förkortade varianten, 240 

hp. Två nya inriktningar skapades i vilka ingångsämnet slöjd textil eller slöjd trä och metall, 

90 hp, kombineras med annat ämne omfattande 60 hp. Endast tre studenter antogs. När 

dessa tre studenter kommer sin sjätte termin är det önskvärt att de samläser med 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 termin fyra i de tre första kurserna 

av terminen. 

 6PE225, Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 

hp. Kursansvarig institution: Pedagogiska institutionen 

 6PE236, Bedömning för lärande (UK) 11 hp. Kursansvarig institution: Institutionen 

för naturvetenskapernas och matematikens didaktik 

 6PE222, Specialpedagogik för grundskolan (UK), 5 hp. Kursansvarig institution: 

Pedagogiska institutionen. 

 
I den avslutande kursen för terminen genomför studenterna verksamhetsförlagd utbildning i 

kursen 

 6ES097, Att undervisa i slöjd - textil, 6 hp. Kursansvarig institution: Institutionen för 

estetiska ämnen i lärarutbildning. Institutionen upprättar ett särskilt kurstillfälle för 

de tre studenterna då kursen i vanliga fall ges på höstterminer. 

 
 
Lärarhögskolans kansli har säkerställt att de tre studenterna uppfyller behörighetskraven för 

grundlärarprogrammets kurser ovan såvida de når godkänt resultat på sina programkurser. 

Lärare vid kursansvariga institutioner måste vara medvetna om att de här studenterna läser 

till ämneslärare. Det handlar framför allt om hur man tilltalar studenterna i gruppen, så väl 

skriftligt som muntligt. Studenterna bör även få möjlighet till att ha ett fokus mot sin 

åldersgrupp i vissa riktade uppgifter i kurserna. 

Lärarhögskolans kansli ska tillse att anmälan och därefter registrering fungerar väl då 

studenterna är knutna till annan programkod. 

 

 

 

                                                                 

1 SFS 2017:893, Förordning  om ändring i högskoleförordningen (1993:100), https://www.lagboken.se/Lagboken/sfs/sfs/2017/800-

899/d_3077492-sfs-2017_893-forordning-om-andring-i-hogskoleforordningen-1993_100 

 

https://www.lagboken.se/Lagboken/sfs/sfs/2017/800-899/d_3077492-sfs-2017_893-forordning-om-andring-i-hogskoleforordningen-1993_100
https://www.lagboken.se/Lagboken/sfs/sfs/2017/800-899/d_3077492-sfs-2017_893-forordning-om-andring-i-hogskoleforordningen-1993_100
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Beredning: 

Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli i samråd med berörda studenter, rådet för 
ämnelärarprogrammet och kompletterande pedagogisk utbildning samt berörda 
institutioner. 
 

 

Förslag till beslut:  

Lärarhögskolans styrelse beslutar att den reviderade utbildningsplanen fastställs. 

 

Bilagor: 

Bilaga 1: Utbildningsplan för ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9, 240 hp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till: 

Prefekt och studierektor vid  

Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildning 

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik 

Pedagogiska institutionen 

samt till  

ordförande för rådet för ämneslärarprogrammet och kompletternade pedaogisk utbildning, Ingela 

Valfridsson och Catarina Rudälv 

ordförande för rådet för grundlärarådet, Jonas Wikström 

Lärarhögskolans kansli. 

Studentcentrum, examina, Maria Rudberg 

Studentcentrum, Studievägledning 

Lärarhögskolans kansli 
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Utbildningsplan 

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i 
grundskolans årskurs 7-9 

Engelskt namn: Teacher Education Programme for Secondary School  

 

Denna utbildningsplan gäller: HT20 och tillsvidare 

Programkod: LYAGR 

Högskolepoäng:  270 hp 

Diarienummer: 511-698-13 

Ansvarig fakultet: Lärarhögskolans styrelse 

Beslutad av: Lärarhögskolan, Umeå universitet, 2011-02-24 

Reviderad av: Rektor för Lärarhögskolan, 2016-08-03, 2018-03-26, 2019-10-24 

 
 

BEHÖRIGHETSKRAV 

 
Behörighetskrav 
Ingångsämne: Bild 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Bild/Slöjd, trä och metall/Historia 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Bild/Slöjd, trä och metall/Matematik 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Bild/Slöjd, trä och metall/Religionskunskap 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Bild/Slöjd, textil/Historia 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Bild/Slöjd, textil/Matematik 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Bild/Slöjd, textil/Religionskunskap 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Engelska/Geografi/Historia 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Engelska/Geografi/Religionskunskap 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Ingångsämne: Engelska 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Ingångsämne: Hem- och konsumentkunskap 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Historia/Geografi/Matematik 

Denna programingång är inställd hösten 2016 



  Bilaga p 69 

Historia/Geografi/Religionskunskap 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Ingångsämne: Historia 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Hem och konsumentkunskap/Geografi/Historia 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Hem och konsumentkunskap/Geografi/Religionskunskap 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Idrott och hälsa/Geografi/Historia 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Idrott och hälsa/Geografi/Religionskunskap 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Ingångsämne: Idrott och hälsa 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Matematik/Geografi/Historia 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Matematik/Geografi/Religionskunskap 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Ingångsämne: Matematik 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Musik/Geografi/Historia 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Musik/Geografi/Religionskunskap 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Musik/Samhällskunskap 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Ingångsämne: Musik 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Musik/Svenska 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Religionskunskap/Geografi/Historia 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Religionskunskap/Geografi/Matematik 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Ingångsämne: Religion 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Ingångsämne: Samiska som modersmål 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Ingångsämne: Samhällskunskap 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Samhällskunskap/Geografi/Historia 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Samhällskunskap/Geografi/Religionskunskap 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Samhällskunskap/Musik 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Samhällskunskap/Svenska 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Ingångsämne: Slöjd trä- och metall 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Ingångsämne: Slöjd textil 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Ingångsämne: Svenska 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Svenska/Geografi/Historia 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Svenska/Geografi/Religionskunskap 

Denna programingång är inställd hösten 2016 
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Svenska/Musik 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Svenska/Samhällskunskap 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Trä- och metallslöjd samt bild 

Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 6 c/A6 c). Samt 160 tim 

dokumenterad trä- och metallslöjdrelaterad verksamhet alternativt antagningsprov med inriktning mot trä- och metallslöjd. 

Dessutom krävs antagningsprov i bild, se www.estet.umu.se 

Slöjd, trä och metall/Geografi/Bild 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Slöjd, trä och metall/Geografi/Historia 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Slöjd, trä och metall/Geografi/Matematik 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Slöjd, trä och metall/Geografi/Religionskunskap 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Textilslöjd samt bild 

Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 6 c/A6 c). Samt 160 tim 

dokumenterad textilslöjdrelaterad verksamhet alternativt antagningsprov med inriktning mot textilslöjd. Dessutom krävs 

antagningsprov i bild, se www.estet.umu.se 

Slöjd, textil/Geografi/Bild 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Slöjd, textil/Geografi/Historia 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Slöjd, textil/Geografi/Matematik 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

Slöjd, textil/Geografi/Religionskunskap 

Denna programingång är inställd hösten 2016 

 
 
Ingångsämne: Slöjd trä- och metall 
Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 

6 c/A6 c). Samt 160 tim dokumenterad trä- och metallslöjdrelaterad verksamhet alternativt 

antagningsprov med inriktning mot trä- och metallslöjd.  

 
Ingångsämne: Slöjd textil 
Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 

6 c/A6 c). Samt 160 tim dokumenterad textilslöjdrelaterad verksamhet alternativt 

antagningsprov med inriktning mot textilslöjd. 

 
 

EXAMEN 

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en 

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i enlighet med 

lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se studentwebben/examen 

 

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 översätts på 

engelska till Degree of Master of Arts/Science in Secondary Education. 

Engelsk översättning av examina: Examenstitlar på svenska och engelska 
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Årskurs 7-9:  

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 på grundnivå = 

Degree of Bachelor of Arts/Science in Secondary Education  

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 på avancerad 

nivå = Degree of Master of Arts/Science in Secondary Education. 

 

 

BESKRIVNING AV UTBILDNINGEN PÅ AKTUELL 
NIVÅ 

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas 

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 

- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och 

- beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 

 

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, 

utveckla förmåga att, 

- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 

- följa kunskapsutvecklingen, och 

- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 

 

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och 

förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för 

utbildning på grundnivå, 

- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda 

kunskaper, 

- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och 

situationer, och 

- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på 

självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. 

 

 

NATIONELLA MÅL FÖR AKTUELL EXAMEN 

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska studenten 

visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den 

verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan 

undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet. 

 

Kunskap och förståelse 

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska studenten 
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- visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl överblick 

över ämnesstudiernas huvudområde som fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta 

område samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. 

För ämneslärarexamen ska studenten också 

-  visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för 

undervisningen och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den 

verksamhet i övrigt som utbildningen avser samt visa kännedom om vuxnas lärande, 

- visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, 

- visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och 

förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser, 

- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, 

- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och 

olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och 

- visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning. 

 

Färdighet och förmåga 

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska studenten 

- visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas, 

- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera 

över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra 

till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, 

ämnesområden och ämnesdidaktik, 

- visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs 

lärande och utveckling, 

-  visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs 

för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den 

verksamhet i övrigt som utbildningen avser 

- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera 

och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt 

stimulera varje elevs lärande och utveckling, 

- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov, 

- visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i 

förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras 

vårdnadshavare, 

- visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,  

- visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling 

av elever, 

- visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och 

jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten, 

- visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska 

verksamheten, 

- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska 

verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, 

och 

- visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter värdefulla för 
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yrkesutövningen.    

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska studenten 

- visa självkännedom och empatisk förmåga, 

- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras 

vårdnadshavare, 

- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga 

rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar 

utveckling, och 

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i 

det pedagogiska arbetet. 

 

Självständigt arbete (examensarbete) 

För examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort minst ett 

självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng eller minst två sådana 

arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studeras inom 

utbildningen. 

 

  

EXAMINATIONSFORMER 

Prov sker normalt i slutet av varje kurs och är muntliga eller skriftliga. Examination kan även 

ske genom fortlöpande kunskapskontroll exempelvis i form av diskussionsseminarier, 

muntliga/skriftliga rapporter etc. Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle 

att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i respektive kursplan. För närmare 

information hänvisas till aktuella kursplaner. 

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en 

student under pågående verksamhetsförlagd del av utbildningen (VFU) i de fall denne 

uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt 

eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under verksamhetsförlagd del av 

utbildningen (VFU) kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Då 

avbryter studenten sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I 

samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i 

samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och 

förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta den 

verksamhetsförlagd delen av utbildningen (VFU) samt en tidpunkt vid vilken kontroll av 

detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte 

antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om 

studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, 

färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra 

en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. 
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BETYG 

Betyg sätts för varje kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska 

moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är godkända. 

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos berörd Fakultetsnämnd, inför 

en ny provomgång, begära att en annan examinator utses att bestämma betyg i det förnyade 

provet. Studerande som underkänts på verksamhetsförlagd del (VFU) erbjuds möjlighet till 

ytterligare verksamhetsförlagda studier vid ett tillfälle. 

 

Som betyg används en tregradig skala med betygsstegen Väl godkänd, Godkänd eller 

Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

TILLGODORÄKNANDE 

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för 

tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Studentcentrum, se 

studentwebben. 

 

För närmare information se högskoleförordningen samt 
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/ 

 

Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett 

avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden 

för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum, se studentwebben. 

 

  

ALLMÄNT 

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 avläggs på 

avancerad nivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 240 eller när 

så krävs 270 högskolepoäng. Vid Umeå universitet ges inriktningen med ett begränsat antal 

ämneskombinationer. För närmare information se Lärarhögskolans programinformation. 

 

 

Ämneslärarutbildningen med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, 240 - 270 

högskolepoäng består av följande utbildningsområden: 

 Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng, 

 Ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 150 eller när så krävs 180 hp 

högskolepoäng varav ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng eller två sådana 

http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
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arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studeras 

inom inriktningen. Examensarbetet ska ha en ämnesdidaktisk inriktning. 

 Verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng. 

 

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande 

yrkesutövning och omfatta följande: 

- skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de 

grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna, 

- läroplansteori och didaktik, 

- vetenskapsteori och forskningsmetodik, 

- utveckling, lärande och specialpedagogik, 

- sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, 

- bedömning och betygsättning, och 

- utvärdering och utvecklingsarbete. 

 

Innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) återfinns i särskilda kurser. UVK-

kursernas innehåll integrerar de för verksamheten centrala kunskapsområdena och återfinns 

i specifika kursplaner för programmet.  

 

De ämnes- och ämnesdidaktiska studierna omfattar  

-150 högskolepoäng i en utbildning som ska leda till examen med två ämnen där 

ingångsämnet omfattar en fördjupning om 90 högskolepoäng och andraämnet omfattar 60 

högskolepoäng. 

 

-180 högskolepoäng i en utbildning som ska leda till examen med tre ämnen där 

ingångsämnet omfattar en fördjupning om 90 högskolepoäng och andraämnet respektive 

tredjeämnet omfattar 45 högskolepoäng vardera. 

 

-180 högskolepoäng i en utbildning som ska leda till examen med två ämnen omfattande 90 

högskolepoäng vardera när svenska, samhällskunskap eller musik kombineras.   

 

-180 högskolepoäng i en utbildning som ska leda till examen med två ämnen omfattandes 90 

hp vardera när bild eller musik ingår som ett av ämnena. När svenska, samhällskunskap eller 

musik ingår krävs dock alltid 90 högskolepoäng inom ämnesområden relevanta för dessa 

ämnen. 

 

 

Den verksamhetsförlagda utbildningen är fördelad över utbildningen med egna kursplaner 

som relaterar till de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna och kurserna i 

utbildningsvetenskaplig kärna. I verksamhetsförlagd utbildning (VFU) sker placeringar i 

samtliga kommuner i Västerbottens län och vissa närliggande kommuner i andra län, se mer 

i Lärarhögskolans programinformation. En placering på studieorten, dvs Umeå, kan inte 

garanteras. Den som har särskilda skäl kan ansöka om placering enligt förtursregler i 

Lärarhögskolans programinformation. 
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Anstånd med studiestart 

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger exempelvis sociala, 

medicinska eller övriga skäl. Ansökan om detta görs skriftligen till Studentcentrum, se 

studentwebben. Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till 

Överklagandenämnden för högskolan. 

 

Studieuppehåll 

Efter att studierna påbörjats kan, om särskilda skäl föreligger, studieuppehåll beviljas. Ett 

beslutat studieuppehåll innebär platsgaranti under förutsättning att återkomst till studierna 

meddelas senast 15 april respektive 15 oktober närmast före den termin då studierna ska 

återupptas. Ansökan om studieuppehåll och om återupptagande av studier görs till 

studievägledare vid Lärarhögskolans kansli. Se information på Studentwebben. 

 

Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till 

Överklagandenämnden för högskolan. En skriftlig motivering ska lämnas vid beslut som går 

den sökande emot.  

 

Följande skäl berättigar till studieuppehåll med platsgaranti vid återupptagande av 

studierna: 

– sjukdom (egen eller egna barns sjukdom) 

– graviditet, föräldraledighet (motsvarande föräldraförsäkringen) 

– militärtjänst 

– studentfackliga uppdrag 

– forskarutbildning vid Umeå universitet. 

 

Skälet till studieuppehållet ska vara styrkt med intyg. 

 

Studieavbrott 
Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studievägledare vid 

Lärarhögskolans kansli. Se information på Studentwebben.  

 

 

 

STUDIEPLAN INGÅNGSÄMNE TEXTILSLÖJD  

Giltig från: HT19 
TXAL 
 
Termin 1 
6PE185 
Ämneslärare som profession (UK) 6 hp 
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Grundnivå 
 
6PE186 
Att vara lärare (VFU - ämneslärare) 1,5 hp 
Grundnivå 
 
6PE187 
Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp 
Grundnivå 
 
6LU006 
Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp 
Grundnivå 
 
6LU007 
Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp 
Grundnivå 
 
Termin 2 
6TX017 
Slöjd textil 1 30 hp  
Grundnivå 
 
Termin 3 
6TX018 
Slöjd textil 2 30 hp  
Grundnivå 
 
Termin 4 
Kurser i andraämnet 
 
Termin 5 
Kurser i andraämnet 
 
Termin 6 
6PE225. Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp 
(samläsning med Grundlärarprogrammet åk 4-6) 
Grundnivå 
 
6PE236, Bedömning för lärande (UK) 11 hp (samläsning med Grundlärarprogrammet 
åk 4-6) 
 
6PE222 
Specialpedagogik för grundskolan (UK), 5 hp (samläsning med 
Grundlärarprogrammet åk 4-6) 
Grundnivå 
 
6ES097 Att undervisa - estetiska ämnen 6 hp  
Grundnivå 
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Termin 7 
6ES037 
Läraryrkets dimensioner - estetiska ämnen 22,5 hp 
Avancerad nivå 
 
6ES038 
Examensarbete - estetiska ämnen 30 hp 
Avancerad nivå 
 
 
Termin 8 
6ES038 
Examensarbete - estetiska ämnen 30 hp 
Avancerad nivå 
 
6SH014 
Profession och vetenskap (ämneslärarprogrammet) 7,5 hp 
Avancerad nivå 
 
 
STUDIEPLAN INGÅNGSÄMNE TRÄ- OCH METALLSLÖJD  
Giltig från: HT19 
TMAL 
 
Giltig från: HT19 
TXAL 

 
Termin 1 
6PE185 
Ämneslärare som profession (UK) 6 hp 
Grundnivå 
 
6PE186 
Att vara lärare (VFU - ämneslärare) 1,5 hp 
Grundnivå 
 
6PE187 
Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp 
Grundnivå 
 
6LU006 
Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp 
Grundnivå 
 
6LU007 
Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp 
Grundnivå 
 
Termin 2 
6SL014 
Slöjd trä och metall 1 30 hp 
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Grundnivå 
 
Termin 3 
6SL015 
Slöjd trä och metall 2 30 hp 30 hp 
Grundnivå 
 
Termin 4 
Kurser i andraämnet 
 
Termin 5 
Kurser i andraämnet 
 
Termin 6 
6PE225. Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK) 8 hp 
(samläsning med Grundlärarprogrammet åk 4-6) 
Grundnivå 
 
6PE236, Bedömning för lärande (UK) 11 hp (samläsning med Grundlärarprogrammet 
åk 4-6) 
 
6PE222 
Specialpedagogik för grundskolan (UK), 5 hp (samläsning med 
Grundlärarprogrammet åk 4-6) 
Grundnivå 
 
6ES097 Att undervisa - estetiska ämnen 6 hp  
Grundnivå 
 
 
Termin 7 
6ES037 
Läraryrkets dimensioner - estetiska ämnen 22,5 hp 
Avancerad nivå 
 
6ES038 
Examensarbete - estetiska ämnen 30 hp 
Avancerad nivå 
 
 
Termin 8 
6ES038 
Examensarbete - estetiska ämnen 30 hp 
Avancerad nivå 
 
6SH014 
Profession och vetenskap (ämneslärarprogrammet) 7,5 hp 
Avancerad nivå 
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Fastställande av utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk 

utbildning, KPU, 90 hp 
 

Bakgrund 
Lärarhögskolans styrelse har fattat beslut om att utveckla en ny kompletterande pedaogisk utbildning. 

Utbildningen ska ges med 100 procent och 50 procent studietakt och starta ht 2020. Arbetet med 

kursutveckling pågår enligt den beställning som gjordes av Lärarhögskolans styrelse 190325. 

Processen med utvecklingen av programmets delar har inbegripit alla delar i Lärarhögskolans och 

Umeå universitets kvalitetssystem där bland annat inhämtande av kompetensbeskrivningar från 

institutioner ingått.  

 

Beredning 
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli i samarbete med ordförande för rådet för 

ämneslärarprogrammet och KPU 
 

 

Förslag till beslut  
Lärarhögskolans styrelse beslutar att:  

 Fastställa utbildningsplanen för  Kompletterande pedagogisk utbildning för årkurs 7-9 och 

gymnasiet 

 

Bilagor: 
Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning för årkurs 7-9 och gymnasiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till: 
Prefekt och studierektor vid 

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik 

Institutionen för idé- och samhällsstudier 

Pedagogiska institutionen 

Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildning 

Institutionen för kostvetenskap 

Rådsordförande för ämneslärarrådet och KPU, Ingela Valfridsson och catarina Rudälv 

Studentcentrum, examina, Maria Rudberg 

Lärarhögskolans kansli 
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Utbildningsplan för: 

Kompletterande pedagogisk utbildning för 

årskurs 7 - 9 och gymnasiet, 90 hp  

Bridging Teacher Education Programme for Secondary School and Upper 

Secondary School 

  

Denna utbildningsplan gäller: HT 20 och tills vidare 

Programkod: LYKPU 

Högskolepoäng: 90 hp 

Diarienummer: FS 3.1.3-1934-19 

Ansvarig fakultet:  

Beslutad av: Lärarhögskolans styrelse, 2019-10-24 

Reviderad av:  

 

Behörighetskrav 

Högskolestudier motsvarande minst 90 hp i ett undervisningsämne. Med ämne avses relevant 

undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 och eller i gymnasiet, se information om vad som krävs 

i respektive ämne i Lärarhögskolans programinformation. Observera att det krävs 120 hp i ämnet för 

att nå en ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet. 

 

Examen 

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Ämneslärarexamen 

med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller en Ämneslärarexamen med inriktning mot 

arbete i gymnasieskolan i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se 

studentwebben/examen. 

 

Ämneslärarexamen för grundskolans årskurs 7-9 och för gymnasiet kan utfärdas på grundnivå eller 

avancerad nivå, med olika poängomfattning, med olika antal undervisningsämnen och i olika 

kombinationer av undervisningsämnen. Se krav för respektive examen nedan:  

 

Examina för åk 7-9 

 

Ämneslärarexamen med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, 180 hp (grundnivå): 

Ämneslärarexamen med ett undervisningsämne; här ingår 90 hp i ämne 1 samt KPU-utbildningens 60 

hp utbildningsvetenskaplig kärna och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning. 
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Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 240 hp 

(avancerad nivå): Ämneslärarexamen med två undervisningsämnen; 90 hp i ämne 1, 60 hp i ämne 

2, samt KPU-utbildningens 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 30 hp verksamhetsförlagd 

utbildning. 

 

Ämneslärarexamen med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, 270 hp (avancerad 

nivå): Ämneslärarexamen med tre undervisningsämnen; 90 hp i ämne 1, 45 hp i ämne 2, 45 hp i 

ämne 3, samt KPU-utbildningens 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 30 hp verksamhetsförlagd 

utbildning. 

 

Ämneslärarexamen med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, 270 hp (avancerad 

nivå): Ämneslärarexamen med två undervisningsämnen; här ingår 90 hp i ämne 1, 90 hp i ämne 2, 

samt KPU-utbildningens 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 30 hp verksamhetsförlagd 

utbildning. (Denna examen är möjlig när två av undervisningsämnena musik, samhällskunskap och 

svenska ingår i examen. Denna examen är även möjlig när något av ämnena bild eller musik ingår i en 

tvåämnesexamen) 

 

 

Examina för gymnasieskolan 

 

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 210 hp (grundnivå): 

Ämneslärarexamen med ett undervisningsämne; här ingår 120 hp i ämne 1, samt KPU-utbildningens 

60 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning. 

 

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp (avancerad 

nivå): Ämneslärarexamen med två undervisningsämnen; här ingår 120 hp i ämne 1, 90 hp i ämne 2, 

samt KPU-utbildningens 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 30 hp verksamhetsförlagd 

utbildning. 

 

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 330 hp (avancerad 

nivå): Ämneslärarexamen med två undervisningsämnen; här ingår 120 hp i ämne 1, 120 hp i ämne 2, 

samt KPU-utbildningens 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 30 hp verksamhetsförlagd 

utbildning. (Denna examen är möjlig när två av undervisningsämnena musik, samhällskunskap och 

svenska ingår i examen.) 

 

 

Särskilda krav för examen på avancerad nivå 

För att avlägga en ämneslärarexamen på avancerad nivå (ovan) krävs att i examen ingår  
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totalt minst 45 hp kurser på avancerad nivå varav examensarbete om sammanlagt 30 hp* på 

avancerad nivå. För den som avser avlägga en examen på avancerad nivå krävs att det ingår ett 

självständigt arbete/examensarbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå inom något av de 

undervisningsämnen som ska ingå i ämneslärarexamen.  Inom den kompletterande pedagogiska 

utbildningen erbjuds ett ämnesdidaktiskt inriktade examensarbetet omfattande 15 hp på både 

grundnivå och avancerad nivå samt den avslutande delen av den verksamhetsförlagda utbildningen, 

det vill säga ytterligare 15 hp, på både grundnivå och avancerad nivå. I samband med utbildningsstart, 

sker i dialog med den studerande, en planering av studierna inom utbildningen angående antal ämnen 

i examen och om kurser på avancerad nivå behöver ingå i studieplanen, se mer under Allmänt.  

*För Ämneslärarexamen med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 med två undervisningsämnen, 240 hp krävs endast 15 hp 

examensarbete på avancerad nivå. Detta gäller om examen nås via kompletterande pedagogiska utbildningar. 

 

Engelsk översättning av examina: Examenstitlar på svenska och engelska 

Årskurs 7-9:  

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 på grundnivå = Degree of 

Bachelor of Arts/Science in Secondary Education  

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 på avancerad nivå = Degree 

of Master of Arts/Science in Secondary Education. 

 

Gymnasieskolan:  

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan på grundnivå = Degree of Bachelor of 

Arts/Science in Upper Secondary Education  

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan på avancerad nivå = Degree 

of Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. 

 

Beskrivning av utbildning på aktuell nivå 

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas   

-förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,   

-förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och   

-beredskap att möta förändringar i arbetslivet.  

  

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, 

utveckla förmåga att,  

-söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,  

-följa kunskapsutvecklingen, och  

-utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.  

  

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i 

förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,   

-ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,  
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-utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och  

-utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet 

eller för forsknings- och utvecklingsarbete.   

 

Nationella mål för aktuell examen 

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och i gymnasieskolan 

ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare 

i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan 

undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet. 

 

 

Kunskap och förståelse 

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska studenten 

- visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl överblick över 

ämnesstudiernas huvudområde som fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område samt 

insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. 

 

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten 

- visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl brett kunnande inom 

ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta 

område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. 

 

För ämneslärarexamen ska studenten också 

- visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning 

och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som 

utbildningen avser samt visa kännedom om vuxnas lärande, 

- visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och 

visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för 

yrkesutövningen, 

- visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som 

krävs för den verksamhet som utbildningen avser, 

- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, 

- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika 

pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och 

-  visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning. 

 

Färdighet och förmåga 

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 respektive 

gymnasieskolan ska studenten 

- visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas, 
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- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna 

och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av 

yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik, 

- visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande 

och utveckling, 

- visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för 

undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i 

övrigt som utbildningen avser, 

- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och 

utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera 

varje elevs lärande och utveckling, 

- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov, 

- visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande 

till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare, 

- visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,  

- visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever, 

- visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den 

pedagogiska verksamheten, 

- visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska 

verksamheten, 

- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att 

beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och 

- visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för 

yrkesutövningen.    

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 respektive i 

gymnasieskolan ska studenten 

- visa självkännedom och empatisk förmåga, 

- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare, 

- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet 

barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och 

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det 

pedagogiska arbetet. 
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Examinationsformer 

Examination sker muntligt och skriftligt och kan ske genom fortlöpande kunskapskontroll exempelvis 

i form av diskussionsseminarier, muntliga och/eller skriftliga rapporter etc. Formerna för examination 

beskrivs i aktuell kursplan.  

 

Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler 

som anges i respektive kursplan. För närmare information hänvisas till aktuella kursplaner. 

 

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student 

under pågående verksamhetsförlagd del av utbildningen (VFU) i de fall denne uppvisar sådana brister 

avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en 

påtaglig risk att studenten under verksamhetsförlagd del av utbildningen (VFU) kan komma att skada 

någon annan person fysiskt eller psykiskt. Då avbryter studenten sin praktik i förtid och får betyget 

underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan 

upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, 

färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta den 

verksamhetsförlagd delen av utbildningen (VFU) samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. 

Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen 

uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle 

visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen 

anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte 

förbrukat sina praktiktillfällen. 

 

Betyg 

Betyg sätts för varje kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment är 

godkända. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att inför en ny provomgång, begära 

att en annan examinator utses att bestämma betyg i det förnyade provet. Studerande som underkänts 

på verksamhetsförlagd del av utbildningen (VFU) erbjuds möjlighet till ytterligare 

verksamhetsförlagda studier vid ett tillfälle.  

 

Som betyg används en tregradig skala med betygsstegen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den 

som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.  

 

 

 

Tillgodoräknande 
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Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för 

tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Studentcentrum, se 

studentwebben. 

 

Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på 

ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För 

mer information kontakta Studentcentrum, se studentwebben. 

 

 

Allmänt 

 

Utbildningsstruktur 

Utbildningen byggs upp genom sex kurser omfattande 15 hp vardera, vilka ges med 50 procents 

studietakt. Utbildningen byggs upp i tre steg, där kurs ett och kurs två lägger grunden för läraryrket. 

Kurs tre och kurs fyra befäster kunskaperna och i kurs fem och sex fördjupas kunskaperna.  

Den som studerar med 100 procents takt läser två kurser parallellt per termin och når examen efter ett 

och halvt års studier. Den som studerar med 50 procents takt läser en kurs per termin och når examen 

efter tre års studier.  

 

 

Innehåll 

Studierna inom den kompletterande pedagogiska utbildningen omfattar 90 högskolepoäng varav 60 

hp är utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Ett 

ämnesdidaktiskt inriktad examensarbetet ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Samma kurser 

studeras i utbildningen oavsett om målet med studierna är en ämneslärarexamen i ett eller flera 

ämnen, om examen ska nås för grundskolans årskurs 7-9 eller för gymnasieskolan eller om studierna 

bedrivs med 50 eller 100 procents studietakt. Särskilda krav gäller dock om examen ska avläggas på 

avancerad nivå, se mer under Examen. 

 

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och 

omfatta följande: 

- skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de 

grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna, 

- läroplansteori och didaktik, 

- vetenskapsteori och forskningsmetodik, 

- utveckling, lärande och specialpedagogik, 

- sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, 

- bedömning och betygsättning, 

- utvärdering och utvecklingsarbete. 
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I verksamhetsförlagd utbildning (VFU) sker placeringar i samtliga kommuner i Västerbottens län 

och vissa närliggande kommuner i andra län, se mer i Lärarhögskolans programinformation. En 

placering på studieorten, dvs Umeå, kan inte garanteras. Placering kan efter studentens önskemål 

även ske utanför avtalsområdet t ex i den studerandes hemkommun. Den som har särskilda skäl för 

placering på viss ort kan ansöka om detta, se beskrivning av förtursregler i Lärarhögskolans 

programinformation. 

 

Utbildningens genomförande 

I studierna ingår fysiska träffar vid campus Umeå universitet om inte annat anges i 

anmälningsinformationen för aktuellt programtillfälle.  Däremellan sker undervisningen via 

lärplattform.  

 

Utbildningstakter/Inriktningar* 

Vid Umeå universitet erbjuds kompletterande pedagogisk utbildning med två utbildningstakter: 

-100 procents studietakt 

-50 procents studietakt 

*Begreppet Inriktning används i utbildningsplanen och på programinformationen. 

 

Bedömning av undervisningsämnen vid ansökan 

Särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) har den som har relevanta 

ämneskunskaper i ett undervisningsämne för skolan motsvarande minst 90 hp. För mer information 

om vad som krävs i respektive ämne, se Lärarhögskolans programinformation. Observera att det krävs 

120 hp i ämnet för att nå en ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet. 

 

Ansökan till utbildningen sker i ett ämne. Med ämne avses relevant undervisningsämne i årskurs 7-9 

eller gymnasieskolan. Vid ansökan anges det ämne som den sökande vill bli behörighetsbedömd i. Om 

den sökande bedöms behörig i ett ämne och i övrigt uppfyller behörighetskraven för programmet, 

kommer den sökande att kunna konkurrera om en plats på programmet. Vid behörighetsgranskningen 

undersöks även om den sökande uppfyller behörighet i ytterligare undervisningsämnen som erbjuds 

inom KPU vid Umeå universitet. Efter påbörjade studier kommer ett fördjupat bedömningsarbete av 

ämnesmeriter att ske i dialog med studenten för att undersöka möjligheten till att nå en två- eller 

treämnesexamen. Observera att särskilda krav ställs för att avlägga examen på avancerad nivå vilket är 

aktuellt i de flesta fall då fler än ett ämne ska ingå i examen, se även under Examen. Under den första 

halvan av den inledande terminen fastställs den studerandes studie- och examensplan.  

 

Anstånd med studiestart 

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl, exempelvis sociala, medicinska eller övriga 

skäl, föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen till Studentcentrum, se studentwebben. Negativt 

beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. 
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Studieuppehåll 

Efter att studierna påbörjats kan, om särskilda skäl föreligger, studieuppehåll beviljas. Ett beslutat 

studieuppehåll innebär platsgaranti under förutsättning att återkomst till studierna meddelas senast 

15 april respektive 15 oktober närmast före den termin då studierna ska återupptas. Ansökan om 

studieuppehåll och om återupptagande av studier görs till studievägledare vid Lärarhögskolans kansli. 

Se information på Studentwebben. 

 

Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till 

Överklagandenämnden för högskolan. En skriftlig motivering ska lämnas vid beslut som går den 

sökande emot.  

 

Följande skäl berättigar till studieuppehåll med platsgaranti vid återupptagande av studierna: 

– sjukdom (egen eller egna barns sjukdom) 

– graviditet, föräldraledighet (motsvarande föräldraförsäkringen) 

– militärtjänst 

– studentfackliga uppdrag 

– forskarutbildning vid Umeå universitet. 

 

Skälet till studieuppehållet ska vara styrkt med intyg. 

 

Studieavbrott 

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studievägledare vid Lärarhögskolans 

kansli. Se information på Studentwebben.  
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Läggs i Selma under egen rubrik: Studieplan 

Studieplan 100 % studietakt 

Giltig från: Ht 20 

Termin 1  

6XXXX Utbildningsvetenskaplig kärna 1, 15 hp (Kurs ett), grundnivå 

6XXXX Utbildningsvetenskaplig kärna 2, 15 hp (Kurs två), grundnivå 

Termin 2  

6XXXX Verksamhetsförlagd utbildning 1, 15 hp (Kurs tre), grundnivå 

6XXXX Utbildningsvetenskaplig kärna 3, 15 hp (Kurs fyra), grundnivå 

Termin 3  

6XXXX  Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp (Kurs fem), grundnivå 

alternativt 

6XXXX  Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp (Kurs fem), avancerad nivå 

 

6XXXX Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning, 15 hp (Kurs sex), 

grundnivå  

alternativt 

6XXXX Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning, 15 hp (Kurs sex), 

avancerad nivå 

 

Studieplan 50 % studietakt 

Giltig från: Ht 20 

Termin 1  

6XXXX Utbildningsvetenskaplig kärna 1, 15 hp (Kurs ett), grundnivå 

Termin 2  

6XXXX Utbildningsvetenskaplig kärna 2, 15 hp (Kurs två), grundnivå 

Termin3 

6XXXX Verksamhetsförlagd utbildning 1, 15 hp (Kurs tre), grundnivå 

Termin 4 

6XXXX Utbildningsvetenskaplig kärna 3, 15 hp (Kurs fyra), grundnivå 

Termin 5  

6XXXX  Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp (Kurs fem), grundnivå 

alternativt 
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6XXXX  Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp (Kurs fem), avancerad nivå 

 

Termin 6 

6XXXX Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning, 15 hp (Kurs sex), 

grundnivå  

alternativt 

6XXXX Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning, 15 hp (Kurs sex), 

avancerad nivå 
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