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Delmål 2013-2015 

I följande dokument presenteras Lärarhögskolans delmål för perioden 2013 till 2015 inom områdena 

forskning, utbildning, samverkan och stödverksamhet. Delmålen presenteras i en tabell i vilken det 

framgår hur målen är relaterade till Umeå universitets utvecklingsprogram Umeå universitet möter 

framtiden med gränslös kunskap 2013-2020 (UmU 2020). I tabellen presenteras också strategier för 

att nå respektive delmål samt uppföljningskriterier.  

Varje målområde föregås av en analys. I analysen framgår hur utvalda delmål förhåller sig till 

nuvarande och framtida utmaningar för den verksamhet som ligger inom Lärarhögskolans 

ansvarsområde samt hur de utvalda delmålen relaterar till Umeå universitet utvecklingsprogram UmU 

2020. 

Arbetet med att ta fram delmål vid Lärarhögskolan har föregåtts av ett visions- och målarbete samt en 

SWOT-analys hösten 2012 där beredande organisation, styrelse och institutioner varit delaktiga. 

Resultatet av denna process vävs fortlöpande in i nedanstående analys. 

Inledande definitioner: 

 vision, långsiktigt ideal eller önskvärt framtida tillstånd för verksamheten, 

 delmål, en beskrivning av vilka konkreta resultat som verksamheten ska uppnå i relation till 

visioner och mål i Umeå universitets utvecklingsprogram Umu 2020. Delmålen ska vara mätbara, 

realistiska och tidsbundna, 

 uppföljningskriterier, kriterier för hur målen ska följas upp och mätas, 

 strategi, en beskrivning av hur målet ska nås. Framtagna strategier konkretiseras årligen i en 

aktivitetsplan som fastställs av Lärarhögskolans styrelse inför varje nytt budgetår. 

Övergripande vision 

Enligt ”Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet” har Lärarhögskolan 

till uppgift att ”samordna, utveckla och kvalitetssäkra lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid 

Umeå universitet”. Lärarhögskolan ska vara ”en angelägen för hela universitetet och samverka med 

parter inom såväl som utanför universitetet”. 

Lärarhögskolans övergripande vision är att: 

 Umeå universitets lärarutbildningar har mycket hög kvalitet. Studerande får en forskningsbaserad 

utbildning som är intellektuellt, professionellt och kreativt utmanande, 

 utbildningsvetenskaplig forskning vid Umeå universitet är framstående, 

 Lärarhögskolans arbete med samordning, utveckling och kvalitetssäkring av utbildning, forskning 

och samverkan har hög legitimitet, 

 fakulteter, institutioner och externa samarbetspartners är delaktiga i Lärarhögskolan verksamhet, 

 Lärarhögskolan spelar en central roll i regionens utveckling inom utbildningsområdet. 
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Forskning  

Lärarhögskolans delmål för perioden 2013-2015 är: 

1. Lärarhögskolan har implementerat ett resursfördelningssystem som ökar förutsättningar för 

nydanande forskning, 

2. Lärarhögskolan har utvecklat ett system för att stödja fakulteternas rekrytering av högre 

lärarbefattningar inom utbildningsvetenskap med ekonomiskt stabila och långsiktigt goda 

förutsättningar, 

3. Lärarhögskolan har i samverkan med olika aktörer på utbildningsarenan stärkt den tillämpade 

verksamhetsutvecklingsnära forskningen, 

4. Antalet lärare som till väsentlig omfattning har uppdrag inom både akademi och organisation 

utanför akademin har ökat från 1 till x. 

5. Lärarhögskolan har en väl utvecklad modell för regionalt engagemang inom 

verksamhetsutvecklingsrelaterad forskning, 

6. universitetet har ett system för strategiska rekryteringar inom flera områden, 

7. andelen externa medel i nationell och internationell konkurrens har ökat till x procent av 

totala forskningsintäkter, 

8. alla forskarstuderande inom utbildningsvetenskap ska ha tillgång till ett nätverk, 

9. forskarstuderande inom utbildningsvetenskap ska under sin utbildning ges internationell 

erfarenhet. 

 

Analys 

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 den nya skollagen, 

som gäller från den 1 juli 2011, ska all utbildning som bedrivs inom skolan: ”vila på vetenskapliga 

grund och beprövad erfarenhet” (Kap 1 § 5). Detta kan relateras till verksamhetens tilltagande 

komplexitet och de många utmaningar och problem som skolväsendet konfronteras med och som 

ställer stora krav på professionella lärare, skolledare och andra yrkesverksamma i skolan. En sådan 

komplex utmaning är exempelvis de skärpta krav på likvärdighet som ställs i den nya skollagen. 

Kraven på vetenskaplig grund kan också ses om en reaktion på det, om än inte alltid helt välgrundade, 

missnöje som uttryckts i den allmänna debatten över lärarutbildningens och skolans prestationer. 

Kritik har även riktats mot att den utbildningsvetenskapliga forskningen inte är tillräckligt 

välutvecklad för att utgöra bas för verksamhetsutveckling inom skola och högskola samt att 

forskningsresultat inte tillräckligt 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 som kan formuleras på följande vis:  

• Utveckla tillämpningsinriktad utbildningsvetenskaplig forskning. 

• I högre utsträckning låta forskningens inriktningar vägledas av skolans behov. 

• Basera verksamhetsutveckling på forskning. 
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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 10 år omfattande 

satsningen på forskarutbildning (lokalt och i extern samverkan) måste fortsätta. Då rekrytering inom 

områden med kompetensunderskott tar lång tid är det även viktigt att Lärarhögskolan genomför 

återkommande behovsanalyser som ett av underlagen för en långsiktig rekryteringsplanering med god 

framförhållning.  

Det bör påpekas att trots omfattande satsningar på utbildningsvetenskaplig forskning vid Umeå 

universitet så har forskningen och forskarutbildningen inom området 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. Lärarhögskolans löpande forskningsbudget är 

långt ifrån tillräcklig för att finansiera all utbildningsvetenskaplig forskning vid Umeå universitet, där 

den stora tillfälliga forsknings- och kompetenssatsningen från universitetsstyrelsen avslutas 2016. Det 

är dessutom oklart om intentionerna bakom nedläggningen av Lärarfakulteten och bildandet av 

Lärarhögskolan 2009 har fått fullt genomslag, i meningen att Umeå universitets fakulteter tar ansvar 

för att bedriva utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning. Sammantaget måste därför 

arbetet med att öka interna och externa forskningsanslag fortgå. Samtidigt räcker det på grund av 

rekryteringssvårigheterna som nämns ovan ibland inte med att tillföra mer medel, tydliga 

rekryteringsstrategier behöver även utvecklas. 

Utbildningsvetenskap befinner sig fortfarande i ett uppbyggnadsskede och det finns viktiga områden 

där forskning väsentligen saknas. Detta är problematiskt dels eftersom utbildningsvetenskaplig 

forskning behövs som stöd för att utveckla undervisningspraktiken vid skola/högskola och dels 

eftersom grundutbildningen vid Umeå universitet ska vara vetenskapligt baserad. Även de 

utbildningsvetenskapliga forskningsområden som är relativt starka vid Umeå universitet (och 

nationellt) är i realiteten förhållandevis små jämfört med många forskningsområden utanför 

utbildningsvetenskap. Det medför att anslagen till områdena är relativt få och därför kan tillgång till 

ekonomiska resurser variera mycket även på kort sikt, vilket i kombination med ovan nämnda 

rekryteringssvårigheter försvårar långsiktig planering. Problemet förstärks av att de 

utbildningsvetenskapliga anslagen från Vetenskapsrådet, som är den huvudsakliga externa finansiären 

av utbildningsvetenskaplig forskning, är få och stora (större än inom t.ex. medicin och 

naturvetenskap). Flexibilitet och långsiktighet i planering för personella och ekonomiska resurser är 

därför särskilt viktigt inom utbildningsvetenskap. 

Den reviderade organisation för Lärarhögskolan som infördes 2012 har gett förbättrade möjligheter 

till dialog och samordning med fakulteterna/institutionerna; dels då själva andemeningen i de 

analyser som föregick organisationsförändringen pekade på fortsatt självständighet för 

Lärarhögskolan men i ökad dialog med Umeå universitets fakulteter och dels då det rent konkret har 

genomförts organisatoriska förändringar som innebär ökad lokal förankring i råd och kommittéer, att 

dekaner från tre fakulteter numera ingår i Lärarhögskolans styrelse samt att Lärarhögskolan numera 

är representerat i Umeå universitets forskningsstrategiska råd.  
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En av fördelarna med den nya organisationen är att Lärarhögskolan kan arbeta 

universitetsövergripande i samarbete med fakulteterna. I jämförelse med fakulteterna har 

Lärarhögskolan dock inga egna anställda utan är begränsad till att erbjuda fakulteterna och 

institutioner ekonomiskt stöd till riktade satsningar. Situationen medför att Lärarhögskolans 

forskningssatsningar måste diskuteras samt samplaneras och synkroniseras med 

fakulteternas/institutionernas strategier. Ett exempel där detta är tydligt är delmålen som anknyter till 

Umeå universitets Vision 2020 och som rör långsiktighet kopplat till möjligheter till risktagande och 

nydanande forskning. Som beskrivits ovan kan dock Lärarhögskolan knappast göra långsiktiga 

satsningar utan att samordna detta med fakulteterna. 

Sammanfattningsvis bör Lärarhögskolans forskningsdelmål 2013-2015 i första hand inriktas mot 

följande: 

• Ökad långsiktighet i planering, rekrytering och finansiering, i samverkan med hela UmU. 

• Fortsatta behovsinventeringar och riktat stöd för att stärka områden med otillräcklig forskningsbas. 

• Utveckla initiativ, samverkansmöjligheter och annat stöd för tillämpad forskning kopplat till 

verksamhetsutveckling. 

Mål UmU 

2020 

Delmål Uppföljning Strategier  

Långsiktighet 

möjliggör 

högt 

risktagande. 

Lärarhögskolan har 

implementerat ett 

resursfördelningssystem 

som ökar förutsättningar 

för nydanande forskning.  

Umeå universitets 

utbildningsvetenskapli

ga forsknings 

genomslag i 

vetenskapssamhället 

och hos 

utbildningspraktiken 

mäts genom: 

- publikationer hos 

högkvalitativa 

tidskrifter/förlag, 

- placering i 

internationella 

rankingar (exempelvis 

U:rank). 

 

När den omfattande och 

långsiktiga Forsknings- och 

kompetenssatsningen 2009-2016 

fasats ut övergår det nuvarande 

kompletterande systemet med ett 

relativt stort antal små anslag till 

ett system med färre och större 

anslag, både riktade och sökbara. 

I syfte att bredda basen för 

utbildningsvetenskaplig forskning 

riktas stödet brett mot hela Umeå 

universitet: 

- mot forskare från såväl inom 

som utom områdena pedagogik, 

pedagogiskt arbete och 

ämnesdidaktik, 

- mot forskning om utbildning, 

undervisning och lärande 

relaterat till samhällets och 

individens behov, 

- denna breda inriktning 

förutsätter att fakulteterna tar 

ansvar för att finansiera och 

bedriva utbildningsvetenskaplig 

forskning och att Lärarhögskolans 
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forskningsstöd kan ses som ett 

komplement till fakulteternas 

system för forskningsfinansiering. 

Om Lärarhögskolan ensamt ska 

finansiera 

utbildningsvetenskaplig forskning 

vid Umeå universitet kan en 

smalare ansats krävas. 

 Lärarhögskolan har 

utvecklat ett system för att 

stödja fakulteternas 

rekrytering av högre 

lärarbefattningar inom 

utbildningsvetenskap med 

ekonomiskt stabila och 

långsiktigt goda 

förutsättningar. 

Antal och 

kompetensnivå för 

långsiktiga 

rekryteringar. Utfall 

inom verksamheten 

(prestationer, 

miljöbygge, 

samverkan).  

Lärarhögskolan ger initialt stöd, 

t.ex. finansiering av biträdande 

lektorat eller professur under 4 år, 

om fakulteterna/institutionerna 

rekryterar med långsiktig 

planering att stärka angelägna 

forskningsområden.  

Lärarhögskolan stödjer indirekt 

rekrytering via en omfattande 

satsning på den lokala 

forskarskolan i 

utbildningsvetenskap.  

Lärarhögskolan riktar via bl.a. 

behovsinventeringar särskilt stöd 

till områden där 

utbildningsvetenskap ännu är 

relativt outvecklad. 

Samverkan 

skapar 

utveckling 

och stärker 

kvalitet. 

Lärarhögskolan har i 

samverkan med olika 

aktörer på 

utbildningsarenan stärkt 

den tillämpade 

verksamhetsutvecklingsnär

a forskningen. 

 

Antal och omfattning 

av 

verksamhetsutveckling

snära 

forskningsprojekt.  

En större del än tidigare av den 

utbildningsvetenskapliga 

forskningen inriktas mer direkt 

mot tillämpningar. 

Projektsamverkan med 

forskningsavnämare stöds för att 

både stödja utvecklingen av 

samhällets 

utbildningsverksamheter och för 

att påverkas av dessa 

verksamheters behov. 

 Antalet lärare som till 

väsentlig omfattning har 

uppdrag inom både 

akademi och organisation 

utanför akademin har ökat 

Nyckeltal. Utfall i 

termer av samverkan 

och resultat inom 

forskning och 

verksamhetsutveckling

Lärarhögskolan för proaktiv 

dialog med skolhuvudmän kring 

samverkan. 

Lärarhögskolan undersöker 

förutsättningar för att stödja 
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från 1 till x. . befattningar som möjliggör och 

premierar en mobilitet. 

Lärarhögskolan, i dialog med 

fakulteterna, utvecklar ett system 

för att stödja befattningar som 

möjliggör och premierar en 

mobilitet mellan universitetet och 

andra offentliga och privata 

aktörer. 

Lärarhögskolan ger ekonomiskt 

stöd till mobilitet, t.ex. 10% av 

anställning som under minst 3 år 

arbetar minst 30% inom 

akademin och minst 30% hos 

skolhuvudman. 

 Lärarhögskolan har en väl 

utvecklad modell för 

regionalt engagemang 

inom 

verksamhetsutvecklingsrel

aterad forskning. 

Omfattning hos 

samverkansprojekt.  

Lärarhögskolan erbjuder via de 

med kommunerna gemensamt 

avsatta utvecklingsmedlen (RUC) 

ekonomiskt stöd till 

verksamhetsutvecklingsrelaterad 

forskning som sker i samverkan 

mellan forskare och lärare vid 

Umeå universitet och regionens 

utbildningsväsende. 

Forskning 

som spränger 

gränser. 

Universitetet har system 

för strategiska 

rekryteringar inom flera 

områden (anställningar 

och resurspaket). 

Publikationer, externa 

anslag. 

Lärarhögskolan genomför 

kartläggning av 

forskningsområden och bidrar 

ekonomiskt till fakulteternas 

rekryteringar. 

 Antalet externa medel i 

nationell och internationell 

konkurrens har ökat till X 

procent av totala 

forskningsintäkter. 

Nyckeltal. Lärarhögskolan stödjer starka 

forskare och forskningsmiljöer. 

Lärarhögskolan erbjuder 

utvecklingsstöd till UVK-

ansökningar som varit nära att bli 

beviljade.  

 Alla forskarstuderande 

inom utbildningsvetenskap 

ska ha tillgång till ett 

nätverk. 

Utvärdering av 

forskarskolan. 

Lärarhögskolan erbjuder lokal 

forskarskola inom 

utbildningsvetenskap, där 

aktiviteterna är öppna även för 

doktorander som inte finansieras 
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av LH. 

 Forskarstuderande inom 

utbildningsvetenskap ges 

möjlighet att förvärva 

internationell erfarenhet. 

 

Nyckeltal. Lärarhögskolan erbjuder sökbara 

internationaliseringsmedel till 

doktorander. Forskarskolan i 

utbildningsvetenskap erbjuder 

omfattande möjligheter till 

internationella internat inom 

kurser. 
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Utbildning 

Lärarhögskolans delmål för perioden 2013-2015 är: 

1. minst tre utbildningsprogram baseras helt eller delvis (i betydelsen inriktningar i/delar av 

utbildningsprogram) på nätbaserade moduler, 

2. Umeå universitet har utvecklat en variant av den kompletterande pedagogiska utbildningen 

med hög studietakt, 

3. Umeå universitet har lämnat in en ansökan till regeringen om att få bli en nationell nod för en 

eller flera utbildningar inom praktiskt-estetiska ämnen, 

4. för samtliga utbildningsprogram med examensarbeten som endast ger examen på grundnivå 

finns utvecklade program-/kursmoduler på avancerad nivå som ger behörighet till 

forskarnivå, 

5. Lärarhögskolan har upprättat samarbete med minst 2 handledningsskolor, 

6. Lärarhögskolan har identifierat mobilitetsfönster för samtliga program, 

7. vid Lärarhögskolan finns minst ett utbildningsprogram/inriktning som ges i samarbete med 

ett med liknande program vid ett utländskt lärosäte. 

 

Analys 

Analysen inleds med en nulägesbeskrivning av Umeå universitets lärarutbildningar i jämförelse med 

andra lärosäten samt en kort redogörelse för aktuellt söktryck. Därefter vidtar en beskrivning av 

Lärarhögskolans nuvarande och framtida strategier för att stärka utbildningarnas forskningbas i 

anslutning till Umeå universitets utvecklingsprogram. Avslutningsvis diskuteras bakgrunden till 

respektive föreslaget delmål. 

 

Umeå universitet utbildar lärare inom samtliga områden/examina enligt 2011-års reform, dvs. 

förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. Inom Lärarhögskolan utbildas även studie- 

och yrkesvägledare samt specialpedagoger och speciallärare. I jämförelse med många lärosäten, inte 

minst de närliggande Mittuniversitetet och Luleå tekniska universitet, har Umeå universitet en mycket 

bred lärarutbildning med möjlighet att utfärda samtliga examina och inom de flesta ämnen. Det är 

Lärarhögskolans ambition att så långt som möjligt behålla denna bredd, dock kan vissa justeringar 

behöva göras i form av ändrade distributionsformer (campus respektive nätbaserade 

moment/ämnen/program) för att anpassa utbudet till efterfrågan och ta ett regionalt och i vissa fall 

även ett nationellt ansvar. 

 

I ansökningsstatistiken för hösten 2013 kan konstateras en ökning av antalet förstahandssökande om 

30 % till Umeå universitets lärarprogram i jämförelse med hösten 2012. Ökningen gäller framförallt 

förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet inriktning F-3. Ansökningsstatistiken för 

ämneslärarprogrammet med inriktning mot 7-9 och gymnasiet är fortsatt problematisk, dock med 

vissa undantag som engelska och historia där söktrycket är högt. Vad gäller antalet sökande till trä- 

och metallslöjd samt svenska kan emellertid en svag ökning skönjas i jämförelse med tidigare år. Mer 

bekymmersamt är situationen för ämnena bild och musik, där antalet sökande i programmet har 

reducerats med hälften i jämförelse med hösten 2012. För specialpedagogprogrammet och 

speciallärarprogrammet kan en viss minskning i söktrycket konstateras, vilket följer en nationell 

trend. Söktrycket till studie- och yrkesvägledarprogrammet är oförändrat i jämförelse med föregående 

år, dvs lågt beträffande campus och högt till den variant som ges på distans. 
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Att stärka lärarutbildningarnas forskningsbas är en mycket prioriterad fråga för Lärarhögskolan. Som 

beskrivs i forskningsanalysen har landets lärarutbildningar länge varit forskningssvaga. I de senaste 

två lärarutbildningsreformerna, 2001-års och 2011-års lärarutbildning, har emellertid kraven på att 

utveckla och stärka lärarutbildningarnas forskningsbas skärpts. Sedan 2010 tillåts inget lärosäte att 

utbilda lärare utan att först ha ansökt om och erhållet examensrätt från Universitetskanslerämbetet. 

Viktiga kriterier i denna prövning är en vetenskapligt meriterad lärarresurs, att utbildningen bedrivs i 

en forskande miljö, att undervisningens innehåll bygger på vetenskaplig grund samt att utbildningen 

tränar och examinerar utveckling av kritisk- och analytisk förmåga samt ett vetenskapligt 

förhållningssätt i både tal och skrift. 

I arbetet med att ta fram delmål för Lärarhögskolan i anslutning till Umeå universitets 

utvecklingsprogram har det dock visat sig att de centralt framtagna delmålen för att stärka 

utbildningarnas forskningsbas – ”att öka andelen disputerade lärare” samt ”att öka andelen 

examensarbeten skrivna i relation till pågående forskning” – inte har varit möjliga att använda som 

mätbara delmål för Lärarhögskolan. Anledningen är att tillgängliga mätsystem vid Umeå universitet 

för närvarande inte stödjer en uppföljning på lärarutbildningsnivå. Delmålen kring disputerade lärare 

och externa examensarbeten är emellertid uppföljningsbara på fakultetsnivå och Lärarhögskolan har 

följande strategier för att stödja fakulteternas arbete med att nå dessa mål i anslutning till Umeå 

universitets lärarutbildningar. 

Redan idag pågår ett antal aktiviteter vid Umeå universitet för att stärka lärarutbildningarnas 

forskningsbas. Ett exempel är det gemensamma kvalitetsutvecklingsprojektet med Stockholms 

universitet, där ett delprojekt undersöker examensarbeten. Ett annat är utvecklingen av ett 

uppföljningssystem för Umeå universitets lärarprogram där fokus kommer att ligga på 

examensordningens mål och inte minst de mål som rör utbildningens forskningsbas. Vetenskaplig 

grund, i betydelsen lärarresurs, innehåll och upplägg, är också en mycket viktig aspekt i de 

beställningar som Lärarhögskolan genomför med viss regelbundenhet av hela/delar av utbildningar. 

När det gäller möjligheten att öka andelen disputerade lärare har Umeå universitet via 

kompetenssatsningen avsatt 36 miljoner kronor för att öka andelen disputerade lärare i lärosätets 

lärarutbildningar. Lärarhögskolan bedriver också en forskarskola i syfte att öka andelen disputerade 

lärare inom utbildningsvetenskap. Särskilda behovsinventeringar genomförs regelbundet av 

Lärarhögskolan i syfte att förstärka områden med svag forskningsbas. Därtill har Lärarhögskolan ett 

resursfördelningssystem för forskning som premierar sökande som undervisar minst 15 % inom Umeå 

universitets lärarutbildningar.  

Understrykas skall att även om Lärarhögskolan inte formulerar egna delmål för att öka andelen 

disputerade lärare och examensarbeten skrivna i relation till pågående forskning är det fortsatt viktigt 

att Lärarhögskolan i samarbete med fakulteterna tar fram/arbetar med strategier för att stärka 

lärarprogrammens forskningsbas vad gäller såväl undervisande kompetens som uppbyggnad av 

forskningsmiljöer samt vad gäller undervisningens- och examinationens innehåll och upplägg. En 

möjlig strategi är exempelvis att Lärarhögskolan avsätter sökbara medel för att utarbeta och stödja 

modeller där fler examensarbeten skrivs i anslutning till pågående forskning. Ett sådant förslag måste 

dock först behandlas i Lärarhögskolans beredningsorganisation. Möjligheter att finansiera en sådan 

modell måste också undersökas.  
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Även målet att öka andelen externa examensarbeten går inte att mäta på lärarutbildningsnivå med 

nuvarande system. Att utveckla modeller för att möjliggöra fler externa examensarbeten är dock ett 

prioriterat mål i det gemensamma avtal om regional utveckling 2012-2015 som Lärarhögskolan har 

slutit med kommunerna i Västerbottens län och med Örnsköldsviks kommun. Lärarhögskolan arbetar 

således redan med denna fråga. 

Det första delmålet rör utveckling av nätbaserade moduler för inriktningar i, alternativt delar av, 

utbildningsprogram. Nätbaserade moduler ska utvecklas, framförallt för program där Umeå 

universitet är nationellt rekryterande och tar ett nationellt ansvar. I dagsläget rör det sig om bland 

annat följande utbildningar: yrkeslärarprogrammet, den kompletterande pedagogiska utbildningen 

och ämneslärarprogrammet i samiska. 

Bristen på yrkeslärare beräknas bli stor i framtiden. Merparten av de som studerar på 

yrkeslärarprogrammet arbetar redan idag minst halvtid i skolan. De studerande finns utspridda över 

hela Norrland. Utbildningen ges idag på halvfart distans med vissa träffar i Umeå. För att kunna ta ett 

större både regionalt och nationellt ansvar för utbildning av yrkeslärare kan det dock bli aktuellt att 

utveckla ännu fler nätbaserade moduler alternativt hela terminer som ges via nät. 

Lärarhögskolan menar att det också kan bli nödvändigt att utveckla nätbaserade moduler för den 

kompletterande pedagogiska utbildningen. Umeå universitet är ett av få lärosäten i landet som ger 

utbildning inom textil- och trä- och metallslöjd. Ämnena kan läsas i ämneslärarprogrammet men 

också via fristående kurser. I det senare fallet finns möjlighet att efter avklarade ämnesstudier söka till 

den kompletterande pedagogiska utbildningen. Potentiella sökande finns utspridda över ett stort 

geografiskt område och jobbar vanligtvis deltid i skolan, vilket ställer krav på nätbaserade moduler. 

Umeå universitet har sedan 2013 nationellt ansvar för ämneslärarutbildning i samiska språk. I 

samarbete med Institutionen för språkstudier förbereder Lärarhögskolan under 2013 en ansökan om 

examensrätt för lärarutbildning i samiska språk. Potentiella studerande är utspridda över ett stort 

område i norden, dvs inte bara i Sverige, vilken ställer krav på en utbildning som kan läsas via 

nätbaserade moduler.  

Det andra delmålet under ”Attraktivt utbildningsutbud” rör utveckling av en variant av den 

kompletterande pedagogiska utbildningen med hög studietakt. Nuvarande kompletterande pedagogisk 

utbildning består av tre terminer. Bristen på utbildade lärare i vissa ämnen beräknas dock bli stor i 

framtiden. Särskilt stor kommer bristen bli inom naturvetenskapliga ämnen, inom vissa estetiska 

ämnen, i matematik samt vad gäller lärare i moderna språk. För att möta kravet på utbildade lärare ser 

Lärarhögskolan det som viktigt att skyndsamt utreda lämplig konstruktion och eventuella 

konsekvenser av att inrätta en kompletterande pedagogisk utbildning med hög studietakt. Om 

lärosätena inte själva gör detta finns en överhängande risk för att olika lobby- och 

intresseorganisationer agerar istället för universiteten.  

Hur den kompletterande pedagogiska utbildningen med hög studietakt ska konstrueras måste dock 

noggrant utredas och föregås av omvärldsanalys där liknande utbildningar studeras. Internationellt 

finns ett antal kända exempel som kan studeras.  

Mål tre rör inlämnande av ansökan till regeringen om att bli nationell nod för en eller flera 

utbildningar inom praktiskt-estetiska ämnen. Utbildningen inom textilslöjd och trä- och metallslöjd 
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ges, som ovan diskuterats, vid mycket få lärosäten i landet. Utbildning i hem- och konsumentkunskap 

ges exempelvis enbart vid Umeå universitet och vid Göteborgs universitet. Uppsala universitet har 

nyligen lagt ned den inriktningen. Genom ett fristående kursutbud som ges delvis på distans via nät 

tar Umeå universitet redan idag ett nationellt ansvar för lärarutbildning inom dessa områden. Vid 

Umeå universitet finns en unik samlad forskningsmiljö för estetiska ämnen, dvs. bild, musik och slöjd, 

med flest disputerade i landet inom respektive disciplin. Miljön har nyligen förstärkts genom ett antal 

konstnärliga ledare. Samarbete med enheter som Konsthögskolan, Designhögskolan och 

Arkitekthögskolan är under planering.  

Det fjärde målet rör utveckling av kursmoduler/skalprogram på avancerad nivå för de utbildningar 

med examensarbeten inom Lärarhögskolans ansvarsområde som endast leder till en examen på 

grundnivå, dvs. förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet med inriktning mot verksamhet i 

fritidshem och studie- och yrkesvägledarprogrammet. Skälet till att moduler alternativt ett 

skalprogram på avancerad nivå bör utvecklas handlar om att säkra möjligheterna till att rekrytera 

studerande på forskarnivå inom dessa områden. Umeå universitet är ett av få större lärosäten i landet 

som inte erbjuder ett masterprogram för denna grupp studenter. Avsaknaden av ett/flera 

masterprogram är en problematisk inte minst eftersom Umeå universitet bedriver en relativt 

omfattande utbildning på forskarnivå inom utbildningsvetenskap och är i ständigt behov att säkra 

rekrytering till forskarnivån. 

För all fortbildning ser Lärarhögskolan det som viktigt att utveckla kursmoduler som ges helt eller 

delvis via nät. Det stora flertalet lärare som förväntas ta del av kursutbudet är nämligen 

yrkesverksamma och finns utspridda över ett stort område. Lärarhögskolan vill också öka samarbetet 

med Centrum för skolledarutveckling kring ett framtida utbildningsutbud på avancerad nivå.  

Inom målområdet ”möten med omgivande samhälle” föreslår Lärarhögskolan att samarbete med 

minst två handledningsskolor inleds. I Norge och Finland bedrivs lärarutbildning sedan länge i 

samarbete med särskilt utvalda handledningsskolor (i Finland kallad övningsskolor). Verksamheten 

har varit framgångsrik i den meningen att såväl skola som lärarutbildning utvecklats positivt av 

samarbetet. Regeringen har för 2013 aviserat möjligheten för svenska lärosäten att ansöka om medel 

för försöksverksamhet med handledningsskolor. Lärarhögskolan ämnar ansöka om möjlighet att få 

inrätta försöksverksamhet med handledningsskolor i samarbete med Stockholms universitet, där 

sådan försöksverksamhet redan bedrivs. Det är dock viktigt att Umeå universitet tillsammans med 

samverkande skolhuvudman tar fram egna bärande idéer och egna modeller för vad samverkan om 

handledningsskolor ska innebära. Tanken är alltså inte att applicera Stockholms redan upparbetade 

modell vid Umeå universitet utan att genom en rad komparativa aspekter jämföra sig med Stockholms 

universitet. 

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 där ”motsvarande” innehåll i en strikt mening inte alltid går att finna i 

andra länders lärarutbildningar. En annan anledning är bristen på valbara kurser. Tilläggas kan att 

införandet av 2011-års lärarutbildning ytterligare har minskat mobilitetsmöjligheterna för 

lärarstudenter då den enligt examensordningen innehåller betydligt färre valbara kurser än tidigare.  
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I dagsläget finns inga system för att mäta mobilitet inom Umeå universitets lärarutbildningar. In- och 

utresande studenter registreras vid fakulteterna och Lärarhögskolan kommer endast i kontakt med de 

studenter som reser på Lärarhögskolans avtal och/eller genomför verksamhetsförlagd utbildning i ett 

annat land än Sverige. Lärarhögskolans uppskattning är dock att andelen utresande lärarstuderande 

vid Umeå universitet inte överstiger 3 % (troligtvis lägre), särskilt om endast utbyten om minst en 

termin räknas enligt Uranks modell.  

Möjligheter att genomföra verksamhetsförlagd utbildning i ett annat land än Sverige finns redan i dag 

inom ramen för Umeå universitets lärarutbildningar. Det går även att genomföra delar av ämnes-

/inriktningsstudier i ett annat land i Sverige, dock inte alltid på termins- och/eller årsbasis. För att öka 

det internationella utbytet föreslår Lärarhögskolan under målområdet ”Internationell dimension” att 

mobilitetsfönster ska identifieras för alla program och ämnen så att alla studenter som vill ska kunna 

genomföra minst en termins studier vid ett lärosäte i ett annat land än Sverige. 

Lärarhögskolan föreslår också ett delmål om att minst ett utbildningsprogram/inriktning ska ges i 

samarbete ett liknande program vid ett utländskt lärosäte. Detta kommer att bli nödvändigt inte minst 

inom samiska språk där lärarresursen är mycket begränsad, vilket kräver samarbete över 

nationsgränser. För närvarande planeras ett närmare samarbete med Tromsö universitet och 

Høgskolen i Nord-Trøndelag om utbyte av lärarresurser och gemensamma kurser inom detta område. 

Tabell 2: delmål, uppföljningskriterier och strategier inom utbildningsområdet 

Mål UmU 2020 Lärarhögskolans 

delmål 

Uppföljning Strategier  

Attraktivt 

utbildningsutbud 

på alla nivåer 

 

 

Minst tre 

utbildningsprogram 

baseras helt eller 

delvis (i betydelsen 

inriktningar i/delar 

av 

utbildningsprogram) 

på nätbaserade 

moduler 

Nyckeltal Utveckla nätbaserade 

moduler/varianter för  

bland annat följande 

program: 

yrkeslärarprogrammet, 

den kompletterande 

pedagogiska utbildningen, 

ämneslärarutbildning i 

samiska språk. 

Bibehålla och stärka 

nuvarande kursutbud på 

distans i praktiskt-

estetiska ämnen. 

Utveckla 

fortbildningsmoduler på 

avancerad nivå (se även 

separat mål kring 

avancerad nivå). 
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 Umeå universitet har 

utvecklat en variant 

av den 

kompletterande 

pedagogiska 

utbildningen med 

hög studietakt. 

 

Nyckeltal Omvärldsanalys, 

Beställning, 

 Umeå universitet har 

lämnat in en 

ansökan till 

regeringen om att få 

bli en nationell nod 

för en eller flera 

utbildningar inom 

praktiskt-estetiska 

ämnen. 

Nyckeltal Ansök om att få bli en 

nationell nod för 

praktiskt-estetiska ämnen 

i lärarutbildningen. 

 

 För samtliga 

utbildningsprogram 

med 

examensarbeten som 

endast ger examen 

på grundnivå finns 

utvecklade program-

/kursmoduler på 

avancerad nivå som 

ger behörighet till 

forskarnivå.  

Nyckeltal Gör en beställning . 

Överväg möjlighet till 

skalprogram i pedagogisk 

yrkesverksamhet. 

Öka samarbetet med 

Centrum för 

skolledarutveckling. 

Hög 

lärarkompetens 

För mål kring 

”Antalet lärare som 

till väsentlig 

omfattning har 

uppdrag inom både 

akademi och 

organisation utanför 

akademin” se 

forskningsavsnittet. 

Nyckeltal alt genom att 

konstatera att ett 

stödsystem för delade 

anställningar har 

utvecklats. 

Utred förutsättningar för 

delade uppdrag 

tillsammans med Umeå 

kommun. 

Avsätt medel i budget för 

delade anställningar. 

Möten med 

forskning och 

omgivande 

samhälle 

Lärarhögskolan har 

upprättat samarbete 

med minst 2 

handledningsskolor. 

Nyckeltal Ansök om att få etablera 

försöksverksamhet med 

handledningsskolor. 

Gemensam ansökan med 
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  Stockholms universitet. 

Stark internationell 

dimension 

 

Lärarhögskolan har 

identifierat 

mobilitetsfönster för 

samtliga program, 

 

Nyckeltal Kartlägga befintliga 

mobilitetsfönster. 

Ta fram en strategi för hur 

mobilitetsfönstren ska 

identifieras. 

Utlysning av medel för att 

skapa mobilitetsfönster 

och knyta avtal. 

Erbjud en 

utbildningsstruktur som 

möjliggör internationellt 

utbyte under en termin 

eller del av program. 

Utarbeta en strategi för 

internationella avtal. 

Erbjud internationellt 

utbytbara kurser inom 

Lärarhögskolans 

program. 

Bidrag till utresande 

studenter 

 Vid Lärarhögskolan 

finns minst ett 

utbildningsprogram/

inriktning som ges i 

samarbete med ett 

med liknande 

program vid ett 

utländskt lärosäte. 

Nyckeltal Utveckling av 

ämneslärarutbildning i 

samiska språk 

tillsammans med Tromsø 

universitet och Høgskolen 

i Nord-Trøndelag. 
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Samverkan: 

Lärarhögskolans delmål för perioden 2013-2015 är: 

1. Lärarhögskolan har upprättat en hållbar, ändamålsenlig och effektiv organisation för regional 

och nationell samverkan med skolhuvudmän och med statliga myndigheter, 

2. Lärarhögskolan har utvecklat ett väl fungerande samarbete med Enheten för externa 

relationer, Umeå universitet, 

3. Lärarhögskolan samverkar nationellt och internationellt med andra lärosäten för att främja 

och kvalitetssäkra lärarutbildningarna samt för att driva gemensamma frågor. 

 

Analys:  

Samverkan är absolut centralt för den verksamhet inom utbildning och forskning som ligger under 

Lärarhögskolans ansvarsområde. Lärarprogrammen innehåller omfattande verksamhetsförlagda 

perioder (som mest 22, 5 hp, dvs nästa en hel termin) som genomförs i samarbete med medverkande 

skolor. Som påpekats i forskningsavsnittet är behovet av utbildningsvetenskaplig forskning stort och 

den utbildningsvetenskapliga forskningen är i sin tur beroende av ett nära samarbete med skolor för 

sin utveckling. 

Eftersom samverkan är så centralt för Lärarhögskolans verksamhet är de flesta delmål som rör 

samverkan invävda i avsnitten för utbildning och forskning. I detta avsnitt finns endast mål för hur 

Lärarhögskolan ska arbeta med samverkan, dvs. att samverkan ska ske med skolhuvudmän i regionen, 

med myndigheter samt med andra universitet nationellt och internationellt samt vilka egenskaper som 

ska prägla samverkansarbetet. Viktigt med all samverkan är dock att den ska gynna båda parter, dvs. 

för Umeå universitets del leda till kvalitetshöjningar av såväl lärarutbildning som forskning och för 

samverkande part leda till förbättring av verksamhet. 

I den nya skollag som gäller från den 1 juli 2011 finns flera förändringar som medför att samverkan 

mellan skolhuvudmän och lärosäten kommer att förbli betydande framöver. I skollagen fastslås 

exempelvis att all utbildning ”ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Ytterligare ett 

exempel är kravet på att endast lärare/förskollärare som har legitimation och är behöriga får bedriva 

undervisning (Kap 2 § 13). Regeringen har vidare lanserat flera stora satsningar på fortbildning och 

karriärutveckling för verksamma lärare, förskollärare och rektorer (Lärarlyftet II, Förskolelyft, VAL, 

yrkeslärare, forskarskolor) inklusive ett system för karriärtjänster. Utöver detta görs särskilda 

satsningar inom områdena matematik samt naturvetenskap och teknik. 

Såväl den regionala som den nationella samverkan förutses alltså förbli betydande i framtiden. Det 

gäller samverkan med skolhuvudmän i regionen, samverkan med statliga myndigheter 
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(skolinspektion, skolverk) som med skolhuvudmän samt samverkan med andra universitet nationellt 

och internationellt. När det gäller den regionala samverkan har Lärarhögskolan tillsammans med 

kommuner i Västerbottens län och Örnsköldsvik samt Region Västerbotten under 2012 slutit ett nytt 

samverkansavtal om samverkan inom mötesplatsen Regionalt utvecklingscentrum. Enligt 

samverkansavtalet ska de gemensamt ägda mötesplatserna, ledningsstämma och 

utvecklingsledarnätverk, säkerställa att verksamhetsutveckling som är prioriterad för båda parter sker 

i dialog. Parterna har också avsatt utvecklingsmedel (700 000 från kommunen och 700 000 från 

Lärarhögskolan) till stöd för denna verksamhetsutveckling samt för gemensamma forsknings- och 

utvecklingsarbeten. 

För närvarande bedriver Lärarhögskolan en etablerad samverkan med Stockholms universitet (SUL-

projektet), med Linköpings universitet (samverkan om yrkeslärarprogrammet mm) samt med Tromsö 

universitet. Lärarhögskolan samordnar också stora nationella fortbildningsprojekten inom VAL samt 

både lärarlyftet och förskolelyftet. Den nationella samverkan ger erfarenhetsutbyte och 

kompetenshöjning hos de inblandade parterna vilket leder till en kvalitetsmässigt bättre 

lärarutbildning. Det är Lärarhögskolans mening att denna samverkan ska fortsätta och eventuellt 

utökas. För att åstadkomma detta behövs en hållbar, ändamålsenlig och effektiv organisation för 

samverkan liksom ett utvecklat samarbete med Enheten för externa relationer vid Umeå universitet.   

Mål UmU 2020 Delmål Uppföljning Strategier  

Övergripande 

mål: Samverkan 

skapar utveckling 

och stärker 

kvalitet 

   

 Lärarhögskolan har 

upprättat en hållbar, 

ändamålsenlig och 

effektiv organisation 

för regional och 

nationell samverkan 

med skolhuvudmän 

och med statliga 

myndigheter.  

Enkät till prefekter Årshjul. 

 

Dialog med fakulteter och 

institutioner.  

 

 

 Lärarhögskolan har 

utvecklat ett väl 

fungerande samarbete 

med Enheten för 

externa relationer. 

 

Dialog ENS Inbjudan in Enheten för 

externa relationer till ett 

möte för att diskutera  

behov, framtida projekt 

och strukturer. 



 

Lärarhögskolan 

 

 

Delmål 2013-2015 

2013-05-24 

Dnr 200-1111-12 

 

 

 17 

 Lärarhögskolan 

samverkar nationellt 

och internationellt 

med andra lärosäten 

för att främja och 

kvalitetssäkra 

lärarutbildningarna 

samt för att driva 

gemensamma frågor. 

 

Antal samverkande 

lärosäten, 

 

Samverkan med 

Stockholms universitet, 

Linköpings universitet, 

Tromsö universitet, 

Høgskolen i Nord-

Trøndelag. 

 

Samverkan i nationella 

projekt som 

regeringsuppdraget VAL, 

yrkeslärarnätverk och 

skolverksuppdragen 

lärarlyft och förskolelyft. 

 

Verksamhetsstöd  

Lärarhögskolans delmål för perioden 2013-2015 är: 

1. Lärarhögskolan har utvecklat ett ekonomiskt transparent system för ekonomiska överföringar 

mellan LH och fakulteterna 

2. det stöd som erbjuds från Lärarhögskolan, med alla dess system, är av hög kvalitet och svarar 

mot de behov som finns i verksamheten och ”ligger steget före”, 

3. kansliets medarbetare upplever att de har en god möjlighet till utveckling och att deras 

kompetens tillvaratas, 

4. andelen medarbetare som upplever att de har en hanterbar arbetsbelastning ska öka, 

 

Analys:  

Lärarhögskolan är en universitetsövergripande funktion som samarbetar med alla fakulteter. De 

stödsystem som Lärarhögskolan har måste vara väl utvecklade, enkla att använda samt synkroniserade 

med fakulteternas system. Detsamma gäller planering av Lärarhögskolans budget och 

utbildningsutbud. Det är viktigt, inte minst för förståelsen för universitetets olika verksamheter, att 

samarbetet mellan olika enheter fungerar. Lärarhögskolan och fakulteterna måste i gemensamt 

utveckla denna förståelse. 

Mål UmU 2020 Delmål Uppföljning Strategier  

Det goda och 

effektiva 

universitetet 

   

 Lärarhögskolan har 

utvecklat ett 

ekonomiskt 

Prefektträffar, dialoger 

med fakultets- och 

Riktade dialoger, 

information/utbildningar  

till ekonomiadministrativ 



 

Lärarhögskolan 
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transparanta system 

för ekonomiska 

överföringar mellan 

LH och fakulteterna 

institutionsledningar. personal vid institutioner. 

 Det stöd som erbjuds 

från Lärarhögskolan, 

med alla dess system, 

svarar mot de behov 

som finns i 

verksamheten 

Prefektträffar, dialoger 

med fakultets- och 

institutionsledningar. 

Riktade dialoger, 

information/utbildningar, 

manualer till 

institutioner. 

 


