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Verksamhetsplan för 2020–2022
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

NMD som institution

Verksamheten vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (nedan även
kallad ”institutionen” eller ”NMD”) består av både undervisning, forskning och samverkan.
Undervisningen är till största del riktad mot lärarstudenter på grund- och avancerad nivå och mot
doktorander i utbildningsvetenskap. Den ämneskompetens som institutionens lärare framför allt
besitter finns inom matematik/matematikdidaktik, naturvetenskapliga ämnen/NV-didaktik, bedömning för och av lärande, utomhuspedagogik, specialpedagogik inom matematikområdet samt
teknik/teknikdidaktik. NMD har även både forsknings- och undervisningskompetens inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), genusvetenskap, hållbar utveckling och utbildningspsykologi. Med denna bredd kan NMD undervisa på kurser inom de flesta lärarutbildningsprogram vid
Umeå universitet. Utbildning ges både vid campus och på distans. Den utbildning som NMD bedriver inom lärarprogrammen är i sin helhet finansierad via Lärarhögskolan vid Umeå universitet (nedan även kallad ”Lärarhögskolan” eller ”LH”).
Institutionens forskning är omfattande och bedrivs av nästan alla institutionens medarbetare. Verksamheten består till största del av forskning och utvecklingsarbete inom utbildningsvetenskap. Vid
institutionen finns flera forskningsområden inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik,
till exempel formativ bedömning, motivation och kunskapssyn, språk och matematik, kontextbaserat lärande, kreativitet och resonemang i problemlösning, ingenjörs-/teknologiutbildning, hållbar
utveckling, skönhet och matematik, genus och identitet, praktiknära forskning och naturvetenskap
i förskolan. Forskningen bedrivs dels inom stora projekt, både lokala, nationella och internationella,
dels i mindre konstellationer. En stor del av forskningen sker i samverkan med kommuner och skolor, med universitetsutbildningar men även genom uppdrag från, eller i samarbete med Statens skolverk och Statens skolinspektion. Forskarutbildning sker inom forskarutbildningsämnena Pedagogiskt arbete och Ämnesdidaktik. Alla forskare och doktorander vid institutionen ingår i forskningsmiljöerna Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik (UFM) och/eller Umeå Science Education Research (UmSER).
NMD är den största institutionen norr om Uppsala som bidrar med utbildning och forskning av hög
kvalitet i syfte att ge samhället en välutbildad lärarkår. Institutionen har under de senaste tjugo åren
arbetat med att bygga upp den vetenskapliga kompetensen. Forskningen på institutionen är i dagsläget bemannings- och anslagsmässigt mycket större än undervisningen. Professionsanknytning och
beprövad erfarenhet är, precis som vetenskaplig kompetens, mycket viktiga delar av lärarutbildningen. NMD eftersträvar därför en blandad grupp lärare, med sammantaget stor erfarenhet både
av lärarverksamhet i skola och av forskning. Institutionen ser därför i dagsläget adjunkter som en
lösning i de fall professionskompetensen inte finns att tillgå vid rekrytering av lektorer. Med ungefär
40% män och 60% kvinnor speglar institutionen ganska väl samhället i stort gällande skola och undervisning. De numera tre professorerna vid institutionen representerar också våra olika forskningsfält men vi ser inget hinder för framtida befordringar. Institutionen ser mycket positivt på trenden
att antalet docentbehöriga på institutionen hela tiden ökar.
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Den här verksamhetsplanen innehåller 4 huvudrubriker med 11 formulerade mål och tillhörande
indikatorer och strategier. För att institutionen ska kunna dela samma värdegrund och framtidstankar gällande utbildning, forskning och samverkan, är det viktigt att NMD:s medarbetare är förtrogna
med det som verksamhetsplanen förmedlar. Ledningen på NMD anser att verksamhetsplanen ska
spegla det nuvarande arbetet och framtidens arbete med strategier och visioner för institutionen.

1. Det goda och effektiva universitetet
NMD har högt kvalificerade medarbetare och studenter och vår verksamhet genomsyras av lika villkor och hållbar utveckling
I medarbetarenkäten 2018 var index för hela Umeå universitet 80 % på påståendet “Jag upplever
min institution/motsvarande som en arbetsplats där lika villkor råder”, medan index för NMD var
72 %. Påståendet syftade på de sju olika villkorsgrunderna kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet eller ålder. Institutionens resultat på samma fråga år 2014 var
78 %. Institutionen har nolltolerans inom det här området vilket medför ett kontinuerligt arbete
med lika villkor.

MÅL 1: NMD har ett systematiskt arbetsmiljöarbete för både studenter och
anställda
Strategier
● Arbeta med statens värdegrund
● Arbeta aktivt med frågor om mångfald och värdegrund i syfte att minska diskriminering
● Säkerställa att NMD:s medarbetare har en arbetssituation som främjar både fysisk, psykisk och social hälsa
● Arbetsplaneringen för lärarna ska göras i god tid och i så hög grad som möjligt ska en jämn
arbetsbelastning uppnås sett över året
● Utveckla arbetsplaneringen för att få till bra samband/helhet för undervisning och forskning
● Möjliggöra att kompetensutvecklingstiden kan erhållas i en sammanhållen period
● Årligen följa upp arbetsmiljöplaner i enlighet med “Regel för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet” (Dnr: FS 1.1.3-723-14) och Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete
● För ökad kännedom, transparens och måluppfyllelse ska institutionens mål, visioner verksamhetsplaner och styrdokument beredas vid APT innan de samverkas vid LSG och fastställs vid beslutsmöten
● Verksamhetsstödet ses kontinuerligt över och utvecklas
Indikatorer
● Antal medarbetare som upplever NMD som en jämställd arbetsplats med lika villkor
● Antal anställdas positiva upplevelse av god hälsa kopplad till arbetet
● Antal studenter som upplever god hälsa kopplat till studier
● Antal som förstår och vet om Arbets-, organisations-, och delegationsordning som tydliggör institutionens organisation och beslutsvägar
● Antal medarbetare som upplever att de hinner med sitt arbete
● Indexområdet Arbetsklimat i Nöjdmedarbetare index 2022
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MÅL 2: NMD har många högt kvalificerade sökande till sina utbildningar
och anställningar
Strategier
● Verka för att öka intresset och attraktionskraften för vår utbildnings- och forskningsverksamhet
Indikatorer
● Antal sökande till våra kurser
● Antal sökande till utlysta anställningar

MÅL 3: Hållbar utveckling och klimattänkande avspeglas i NMD:s verksamhet
Strategier
● Formulera en hållbarhetspolicy för institutionen
● Utveckla breda perspektiv på och arbetssätt avseende internationalisering, utbyten och
samarbeten, där fokus inte bara är på att resa utom och inom landet.
● Medarbetare på NMD bör alltid beakta handlingsplanen för Resfria möten (REM)
● Skapa bättre möjligheter för medarbetarna till klimatsmart resande
● Lobba för införandet av en hållbarhetskurs på alla lärarprogram som en del i UVK I (utbildningsvetenskaplig kärna I)
● Ägna minst en APT per termin åt en pedagogisk diskussion utifrån olika hållbarhetsperspektiv
● Uppmana medarbetare att gå UPL-kursen med hållbarhetsfokus
● Utmana någon annan institution att minska fotavtrycken
● Uppmuntra cykel och promenad till arbetet för hållbar hälsa och mindre klimatpåverkan
Indikatorer
● Klimat- och miljöpåverkan från energianvändning, resor/transporter samt andra varor/tjänster
● Antal bokade flygresor/tågresor/hyrbilar
● Antal möten, kursträffar och seminarier som sker på distans
● Antal VFU-resor med samordning av flera besök
● Antal medarbetare som känner sig delaktiga i institutionens hållbarhetspolicy
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2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
NMD utbildar kritiskt tänkande studenter som med kunskaper och färdigheter av
högsta kvalitet kommer att utbilda framtidens barn och elever
Institutionens övergripande målsättning är att vara en stark aktör både inom och utanför universitetet när det gäller undervisningsrelaterade frågor. NMD:s kurser inom utbildning på grund- och
avancerad nivå ligger inom lärarutbildningsprogrammen, det vill säga, kurserna ingår i utbildningen
för fritidslärare, förskollärare, speciallärare, grundlärare i årskurserna F-3 och 4-6 samt ämneslärare. Lärarutbildningen visar i stort låg genomströmning men NMD har hög genomströmning i våra
kurser. NMD:s lärare arbetar konstant med utmaningen att höja kvaliteten i våra kurser. Kvalitetssäkringen av våra kurser är genomlyst och utvärderas kontinuerligt utifrån institutionens kvalitetssystem.

MÅL 4: NMD:s kurser ska vara attraktiva och hålla hög kvalitet
Strategier
● Uppdatera institutionens kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå
● Uppdatera kursplaner med fokus på FSR och innehåll kopplat till hållbar utveckling och de
globala målen
● Verka för att lärarna ges goda möjligheter till kompetensutveckling knutet till kvalitetssystemet
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●
●

Se till att övergången till lärplattformen Canvas sker på ett välplanerat och kvalitativt sätt
Se över kursutvärderingarna utifrån Umu:s kvalitetssystem

Indikatorer
● Andel FSR i NMD:s kurser som innehåller hållbar utveckling kopplat till de globala målen
● Antal anställda med kompetens att använda Canvas
● Antal kurser med tydlig koppling till kvalitetssystemet

MÅL 5: NMD:s kurser har hög genomströmning och hög kvalitet
Strategier
● Säkerställa att NMD:s kvalitetssystem ligger som grund för alla kurser på institutionen
● Utveckla och genomföra rekryteringsinsatser och marknadsföring av våra kurser
● Sträva efter att få fler lärare att söka våra distanskurser i naturvetenskap, teknik, utomhuspedagogik och matematik
Indikatorer
● Antal medarbetare som medvetet arbetar med kvalitetsdokumentet i kursintroduktion och
kursutvärdering
● Antal studenter och lärare på fältet som söker och examineras på våra kurser
● Antal sommarkurser och distanskurser

3. Forskning
NMD:s forskare har de bästa förutsättningarna för innovativ, nydanande och världsledande forskning som leder till genombrott
NMD är en institution som vill växa och bli världsledande inom vårt fält genom gott stöd, både ekonomiskt och administrativt, till våra forskare. Målet är att vi ska utföra fri, innovativ och kreativ
forskning, bygga nya och ledande forskargrupper och därmed också locka de allra bästa forskarna
till vår institution, oavsett om de disputerat hos oss eller vid andra lärosäten.
NMD har idag en stark forskningsverksamhet med tre professorer, 8 docenter samt många yngre
forskare och ungefär 10 doktorander. Detta innebär att NMD har en stor miljö även ur ett internationellt perspektiv, när det gäller vårt område. De senaste åren har institutionens forskare dragit in
ett stabilt flöde av både externa och interna medel, och kvaliteten och frekvensen av internationella
publikationer är hög. Till exempel så hade NMD under 2018 54% av sina publikationer på nivå två i
The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (norska listan), vilket är den
högsta andelen bland Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens institutioner. NMD ser det som viktigt
att institutionens forskare fortsatt bedriver högkvalitativ forskning av ökande omfattning, publicerar i välrenommerade tidskrifter och har en hög citeringsgrad.
För att institutionens forskare ska ges möjlighet att bygga de starka och framgångsrika forskningsgrupper NMD strävar efter så finns ett stort behov av ökad långsiktighet och ekonomisk stabilitet.
Förutom för enstaka forskare på institutionen så finansieras alla relativt kortsiktigt och med förutsättningar som emellanåt skiftar mycket över tid. I detta ingår det att både den externa och den
interna finansieringen behöver vara stabilare. När det gäller externa forskningsansökningar så
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kommer NMD därför att satsa på att utveckla information och stöd för forskare som vill ansöka om
bidrag. Dessutom avser institutionen att uppmuntra fler forskare att söka fler olika typer av externa
medel, i synnerhet olika EU-bidrag och större programbidrag. När det gäller intern finansiering så
är det i första hand Lärarhögskolan och Teknisk-naturvetenskaplig fakultet som möjliggör finansiering av forskningstid på NMD. Institutionen kommer därför att driva dialoger med båda dessa aktörer kring hur vår interna forskningsfinansiering ska organiseras och bli mer stabil och långsiktig i
framtiden.
En viktig del i samband med forskningsansökningar av alla slag är möjligheterna till vetenskaplig
kompetensutveckling och meritering. Institutionen har idag många docenter som har goda möjligheter att inom kort ansöka om befordran till professor, liksom flera yngre forskare som snart har
möjlighet att ansöka om docentur. NMD kommer att stödja och uppmuntra dessa typer av ansökningar. Ytterligare en del som är avgörande för många typer av utbildningsvetenskaplig forskning
är samverkan med det omgivande samhället, i synnerhet med lärare och skolor. NMD satsar därför
på att organisera bättre kontaktvägar och informationsspridning, vilket ökar möjligheterna till
forskningssamarbeten och dessutom ger bättre förutsättningar för att nå hög samhällelig relevans.
En central och avgörande del för NMD:s framtid är kompetensförsörjningen. NMD är en relativt
liten institution som ofta saknar möjlighet att genomföra mer komplexa projekt och ta på sig olika
typer av uppdragsforskning på grund av detta. För att öka det praktiska och administrativa stödet
för våra forskare avser institutionen att anställa en projektassistent som kommer att finansieras av
olika externa projekt men också delvis av institutionens overhead. När det gäller arbetskraft så konkurrerar NMD idag mycket hårt med skolor, olika myndigheter och andra lärosäten. Bristen på lektorer inom didaktik med inriktning mot matematik, teknik och naturvetenskap är markant och NMD
har en ständig brist på personal. Institutionen behöver därför bli större och bygga in mer “luft i
systemet”, något som skulle vara möjligt bland annat med tanke på ett existerande myndighetskapital. På grund av den stora bristen på forskare nationellt, så rekryterar institutionen i stor utsträckning sin personal från regionen och den egna doktorandutbildningen är därför extremt viktig för vår
egen personalförsörjning. Det är också viktigt att NMD ökar chansen att attrahera personal som
disputerat på andra institutioner, fakulteter och lärosäten, som komplement till vår egen doktorsproduktion. Det faktum att NMD utgör en stor miljö inom vårt område, även med internationella
mått mätt, är en rekryteringsfördel, och det är viktigt att vi behåller den storleken eller ökar, för att
kunna fortsätta konkurrera. I samband med detta anser institutionen att det är viktigt att vi i högre
utsträckning blir synliga i media kring vår forskning, för att öka medvetenheten om den goda och
stora miljö som finns här. NMD avser också att förbättra kommunikationen kring Umeå och Umeå
universitet i samband med utlysningar, för att ytterligare öka vår konkurrenskraft. Ett annat sätt att
rekrytera är att anställa personer som disputerat på annan ort till meriteringstjänster och som efter
en tidsbegränsad anställning i Umeå ofta blir mer benägna att söka fasta lektorat här. Vi avser därför
att utveckla ett stabilt program för kontinuerlig rekrytering av postdoktorer samt delta i konkurrensen om fakultetens kommande utlysningar av biträdande lektorat. Övergripande för alla dessa typer
av anställningar är det oerhört viktigt med en välfungerande rekryteringsprocess.
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MÅL 6: NMD bedriver forskning av högsta kvalitet som röner stor uppmärksamhet
Strategier
● Utveckla och implementera ett system för support när det gäller forskningsansökningar
och forskningsetik
● Skapa goda förutsättningar för vetenskaplig kompetensutveckling och meritering
● Skapa stabilt kontaktnät till lärare i regionen inom matematik, naturvetenskap och teknik
Indikatorer
● Mängden intern forskningsfinansiering
● Mängden och andelen extern forskningsfinansiering
● Antal docenter och professorer
● Antal inskickade ansökningar om externa medel

MÅL 7: NMD:s forskare har tillgång till infrastruktur av högsta klass
Detta mål är obligatoriskt och ska ingå i institutionens verksamhetsplan, men är inte relevant för
NMD.

MÅL 8: NMD har en strategisk kompetensförsörjning som ökar vår konkurrenskraft
Strategier
● Satsa på att bli större och ha fler medarbetare
● Utveckla ett stabilt program för kontinuerlig input av postdoktorer
● Bibehålla kontinuiteten med stor volym av doktorander
● Utveckla en välfungerande rekryteringsprocess för alla typer av anställningar
Indikatorer
● Mängden forskande personal
● Antal postdoktorer
● Antal doktorander

4. Forskarutbildning
NMD utbildar de mest efterfrågade doktorerna som genom kunskap, kreativitet och
kritiskt tänkande driver vetenskapen och samhällsutvecklingen framåt
NMD har under en lång period kontinuerligt haft 10–15 doktorander. Detta ser institutionen som
en storlek som ger bra förutsättningar för en aktiv doktorandmiljö. Ambitionen är därför att åtminstone bibehålla denna storleksordning av antalet doktorander. Därutöver är det viktigt att arbeta
med doktoranders miljöer på flera olika nivåer. För varje doktorand kan detta handla om miljöer av
olika storlek och typ, till exempel om handledningsgruppen, om projektgruppen, om forskningsgruppen (när det finns forskningssamarbeten), om doktorandkollegiet, om forskningsmiljöerna
UFM och UmSER, om forskarskolor samt om olika miljöer i relation till nationella och internatio-
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nella kontakter och utbyten. NMD har aktiviteter inom alla dessa olika typer av miljöer, men avser
nu att ta ett helhetsgrepp avseende de olika nivåerna av forskningsmiljöer för alla doktorander vid
institutionen, där ambitionen är att utveckla befintliga miljöer och vid behov arbeta för att skapa
nya.
Jämställdhet utgör en viktig dimension av en forskningsmiljö. Bland handledare vid NMD finns ungefär 60% kvinnor och 40% män, vilket är samma fördelning som gäller för institutionen som helhet.
Ungefär samma fördelning finns också bland doktoranderna. Vid senaste rekryteringen av doktorander var dock samtliga fem nya doktorander kvinnor. NMD kommer att ha fortsatt uppmärksamhet på jämställdheten inom forskarutbildningen.
Handledarna utgör också en mycket viktig del i doktoranders forskningsmiljöer och är centrala för
att uppnå hög kvalitet i forskarutbildningen. NMD har därför ambitionen att aktiva handledare
också ska vara aktiva forskare samt att det sker kontinuerlig kompetensutveckling av institutionens
handledare. Sådan kompetensutveckling kan bland annat ske genom handledarkollegium vid institutionen eller inom forskarskolor samt genom medverkan i organiserade aktiviteter för handledare, som till exempel UPL-kurser, handledardagar som ordnas av fakulteten och det centrala utvecklingsprogrammet för doktorander.
Kurser är en annan mycket central del av doktoranders forskarutbildning. Doktorander på NMD
läser ofta kurser från många olika håll, såsom lokalt utvecklade kurser vid NMD, kurser inom den
egna fakulteten eller vid andra fakulteter, forskarskolornas kurser samt kurser som ges av andra
lärosäten. I nuläget ligger ett stort ansvar på den enskilda doktoranden och handledaren att identifiera lämpliga kurser. Här finns ett behov av ett mer utvecklat gemensamt arbetssätt för att säkerställa att alla NMD:s doktorander har tillgång till ett kursutbud av god kvalitet.
Ett potentiellt hinder för utbildning på forskarnivå och dess vidareutveckling består i otillräckligt
stöd i form av ändamålsenliga system för lärande, handledning och administration. Forskarutbildningen är mångfacetterad, och det kan finnas stöd och styrning från olika håll, till exempel genom
olika stödformer och olika regleringar både lokalt och nationellt. Det finns därför ett behov att ta ett
helhetsperspektiv kring stöd, styrning och kvalitetskontroll, vilket kan innefatta att förbättra befintliga, men också utveckla nya, principer och rutiner för att säkerställa en forskarutbildning av hög
kvalitet. I detta ingår som en naturlig del att använda oss av universitetets nya kvalitetssystem för
utbildning på forskarnivå.
Att NMD har en forskarutbildning av hög kvalitet är en viktig förutsättning för att doktorer som
utbildar sig vid institutionen ska vara attraktiva på arbetsmarknaden. Just nu finns det överlag en
stor brist på disputerade inom didaktik och pedagogik, vilket gör det svårt att på ett mer ingående
sätt bedöma relevansen av kompetensen hos doktorer som utbildar sig vid NMD. Dessutom har institutionen hittills inte haft något strukturerat arbete kring karriärstöd för doktorander eller kring
uppföljning med doktorer som utbildat sig vid NMD. För att säkerställa en mer långsiktigt stabil
verksamhet kring relationer till arbetsmarknaden efter disputation finns därför behov att utveckla
arbetet med karriärstöd och alumnverksamhet. I ett sådant arbete kan det till exempel inkluderas
utformande av en struktur för att informera doktoranderna om vilka möjligheter de har efter disputation samt att arbeta för att man ska kunna söka anställning som postdoktor och lektor redan innan
man har disputerat, för att undvika onödiga perioder av arbetslöshet. En alumnverksamhet kan fungera som en del av ett karriärstöd för våra doktorander men också förse institutionen med information om hur våra doktorers karriärer ser ut efter disputation. Detta kan då vara en grund för att se

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

901 87 Umeå

www.umu.se

över forskarutbildningen så att den kan ge bättre förutsättningar för olika typer av anställningar
efter disputation.

MÅL 9: Alla doktorander ingår i stimulerande och mångfacetterade miljöer
med meriterade handledare som gynnar doktorandernas mognadsprocess,
kreativitet och framtida karriär
Strategier
● Säkerställa att varje doktorand ingår i en väl fungerande miljö
● Arbeta för att doktoranderna mår bra och ges förutsättningar för en god balans mellan utbildningen och livet i övrigt
Indikatorer
● Doktorandenkät
● Beskrivningar av doktoranders miljöer i de individuella studieplanerna
● Aktivt doktorandkollegium
● Jämställdheten bland både handledare och doktorander

MÅL 10: Alla doktorer utbildade vid NMD är attraktiva på̊ arbetsmarknaden
Strategier
● Utveckla karriärstöd för doktorander
● Utveckla alumnverksamhet
Indikatorer
● Alumnenkät

MÅL 11: NMD har forskarutbildning av hög kvalitet
Strategier
● Arbeta med kontinuerlig kompetensutveckling för handledare
● Säkerställ adekvat kursutbud för alla doktorander
● Skapa goda rutiner för forskarutbildning och gott stöd för handledare och doktorander
Indikatorer
● Andel handledare som är aktiva forskare
● Andel handledare som är aktiva i kompetensutveckling
● Doktorandenkät
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