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Årsrapport för
Lärarutbildningsnämnden/Lärarutbildningskansliet
mars 07-mars 08.
Årsrapporten ges i år en mer kortfattad utformning med hänvisning till bilagor och andra
redan utarbetade dokument. Resultatrapporten som tidigare utformats ligger sist i
redovisningen.

Nämnden
Lärarutbildningsnämnden (LuN) har haft två tvådagarsmöten inklusive konferensdag (november 2007,
mars 2008), två endagsmöten och ett halvdagsmöte under perioden. Under konferensdagarna deltar
förutom nämndledamöter prefekter från HS-, N- och P-institutionerna, lärarutbildningskansli och
representanter från forskningsberedningen, grundutbildningsberedningen och LP90-beredningen.
Lärarutbildningsnämnden har under perioden genom arbetsgrupper drivit frågor om AU-revidering,
studentgenomströmning och kommunsamarbete. Det positiva utfallet av den kollektiva beställningen
av kurser inom AU1 till fyra institutioner visar att det råder ett gott samarbetsklimat.
Nämnden fattade beslut om en Bolognaanpassad utbildningsplan. Högskolan i Gävle valde då att, till
skillnad från flertalet andra lärarutbildningar, satsa på ett 30hp examensarbete på avancerad nivå. För
yrkesutbildningar på avancerad nivå gäller generellt detta krav dock har flertalet andra lärosäten
utnyttjat den speciella skrivning som gäller enbart för lärarprogrammet som medger att två 15 hp
arbeten skrivs.
Både en grundutbildningsstrategi och en forskningsstrategi för nämndens ansvarsområde beslutades
under perioden. Högskolans gemensamma strategidokument utarbetades också under samma tid med
nämndens strategidokument som bas. Arbetet för att öka nämndens andel av högskolans
forskningsmedel har fortsatt med viss begränsad framgång.
Samtliga styrdokument och ärenden som behandlats/beslutats av nämnden finns utlagda på
lärarutbildningens hemsida. För protokoll/bilagor se: http://www.hig.se/ufk/lun/protokollLUN.html.
Kansliets personal samt ledamöter i LuN och dess beredningar framgår av länken:
http://www.hig.se/ufk/lun/organisation.html.
Högskoleverkets utvärderargrupp besökte 071024 högskolan inom arbetet med att utvärdera samtliga
lärarutbildningar i Sverige. Besöket avlöpte väl. Rapporten väntas i mitten av mars.

Grundutbildning och inriktningar
I lärarutbildningen antogs under hösten 07 sammanlagt 265 studerande. Totalt inom lärarutbildningen
var under hösten 1006 studerande registrerade på kurser. Grundutbildningsberedningen har under
perioden haft 4 protokollförda sammanträden och LP90-beredningen 3 möten. Inga förändringar av
utbudet av inriktningar har gjorts under året. Till hösten 08 startar N-institutionen en speciell profil
med utökad ledarskapsutbildning som förläggs så att den studerande läser ytterligare 60 hp under
samma totaltid som den normala lärarutbildningen.

Forskningsverksamhet
Forskningsberedningen har haft sex protokollförda sammanträden under året. För budgetåret 08
disponerar Lärarutbildningsnämnden sju miljoner av högskolans interna forskningsanslag vilket
motsvarar 9,8 procent av Högskolans totala interna medel. Den totala interna forskningsbudgeten var
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71,4 milj varav Centrum för belastningsskador erhöll 25 milj, BMG 15,5 milj och HSV och NT 12,1
milj vardera. Under 07 var motsvarande tal för lärarutbildningsnämnden 5,7 miljoner och 8,3 procent.
Medel till forskning inom temagrupper som har ett nära samarbete med skolor i regionens kommuner
prioriteras. Fördelningen av medel framgår av bilaga 47:1 på länken
http://www.hig.se/ufk/lun/protokollLUN.html. En doktorand i matematikdidaktik har påbörjat sin
forskarutbildning vid forskarskolan i didaktik vid Örebro universitet. Under året utgav LuN en
antologi i sin skriftserie, ” Söderhamnsmodellen– mentorsstöd för nybörjarlärare i yrkesutveckling och
lokal skolutveckling” med Åsa Morberg och Lennart Gustafsson som författare .

Lärarutbildningskansliet
Tjänsten som biträdande chef med ansvar för campusutbildningen vid lärarutbildningen omfattande
70% av tjänst har fortfarande inte varit möjlig att tillsätta eftersom ingen sökt tjänsten. Under 07 och
första delen av 08 valdes en tillfällig lösning med två befattningshavare som fyllde den vakanta
tjänsten. Under 07 har två utbildningsledare arbetat, en med tjänst omfattande 30% (Inger Hedman
mot tidigare år) och en omfattande 40% (Birgit Lindgren Ödén mot senare år). Under första delen av
08 fortsätter Inger Hedman medan Katharina Andersson tillträtt som utbildningsledare för inriktningar
mot senare år. Övrig personal vid kansliet fortsätter sina anställningar från föregående år. VFU-arbetet
förfogar över en resurs motsvarande 1,3 tjänster. Arbetet omfattar bl.a. VFU-placering av studerande,
administration av det webbaserade system där studenten väljer partnerskolekommun, skolbesök,
möten med rektorer, lokala samordnare och HiG-lärare inför VFU. Campusutbildningen, Lp90 och
distansutbildningen förfogar över sammanlagt 1,2 tjänster på drygt 1000 studenter fördelade på 20talet inriktningar.

Konferenser
Kansliet har under året deltagit i 2-dagarskonferensen i Karlstad som är gemensam för
Lärarutbildningskonventets medlemmar, utbildningsledare, VFU-samordnare, RUC-ansvariga och
kommuner. Lärarutbildningskonventet har haft ytterligare fyra konferenser under året där också
Högskoleverkets (HSV) 2-dagars dimensioneringskonferens ingår. I år deltog förutom LuNs
ordförande och chefen för lärarutbildningen också Micael Melander från HS-inst och Ingrid Nordqvist
från P-inst som höll seminarium på temat ”En tugga verklighet - om nätverk och adjungerade
adjunkter i lärarutbildningen”. Tre konferenser har hållits inom Pentaplussamarbetet (se nedan
samverkan) och två med Mittuniversitetet. Till detta kommer flera VFU-konferenser (se nedan).
Kansliet har också medverkat vid oktoberkonferensen för länets rektorer som arrangeras av
högskolans RUC-organ (PUX).

Utvärderingar
Alla utvärderingar i lärarutbildningskansliets regi baseras på en femgradig skala och finns utlagda i sin
helhet på lärarutbildningens hemsida under Utbildning/utvärderingar.
Inriktningar under 06 utvärderades med en alltför låg svarsfrekvens. Hel utbildningen utvärderades i
december 07 för studenter som antagits ht04 (tidigare år) och ht03 (senare år). Också denna
utvärdering gav alldeles för låg svarsfrekvens. Inriktningarnas undervisning om betyg och bedömning
har också undersöktes genom enkäter till undervisande lärare. Ett försök att utvärdera det nya AU1
genom att lägga till programspecifika frågar i kursvärderingarna provades också.

Samverkan med regionen
Det nya samverkansavtalet har undertecknats av samtliga partnerskolekommuner och gäller för alla
studenter antagna från och med ht07.
En studie har gjorts av de många olika samverkansformer som förekommer inom lärarutbildningen
(http://www.hig.se/rekt_kansli/fnyl/PROTOKOLL/2008/bilagor/bil_5,8.pdf). Många inriktningar
arbetar målmedvetet för att få högskolans utbildning och den skolförlagda utbildningen att samverka.
De inriktningar som ännu inte påbörjat detta arbete kommer att under våren 08 uppmärksammas på de
krav som nämnden ställt vad gäller samverkan.
En utförlig beskrivning av alla samverkansprojekt finns i årsredovisningen från PUX .
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Samverkan med andra lärosäten
Pentaplussamarbetet är livaktigt och ger flera viktiga bidrag till utvecklingen av lärarutbildningen.
Under året har exempelvis en ansökan till Pentaplus styrelse om en fortsättning på kvalitetsarbetet med
examensarbeten bifallits med drygt 300.000 kr. Tre möten har hållits under året varav ett på HiG, ett i
Örebro och ett på Mälardalens högskola. Samarbetet med Mittuniversitetet fortsätter. En gemensam
ansökan för att få medel för att tydliggöra lärarstuderandes mobilitet inom utbildningen och avhoppen
från samt hur inverkan av den låga studienivån i norrlandslänen påverkar dessa processer. Två
konferenser i Hudiksvall har hållits.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU
Kansliets VFU-personal har anordnat 4 möten (varav ett 2-dagars) för kommunernas lokala
samordnare. Mötena har placerats på olika orter i regionen. Kansliet har deltagit i två regionala och två
stycken tvådagars nationella VFU-konferenser. Kansliet har haft två halvdagsmöten med HiG-lärare
samt träffat ett antal ämnesgrupper.
Under året har 18 skolor/gymnasieskolor besökts för samtal med rektorer och lokala lärarutbildare.
Arbetet med fakturaunderlag, schema för VFU-perioder, information till kommunerna om VFUstudenter och framtagande av underlag för avtalsskrivning vid placering av distansstudenter kräver
fortsatt stora resurser. De flesta kommuner har nu handlingsplaner för VFU och ett enhetligt
utvärderingsinstrument för studenter och lokala lärarutbildare.

Informationsverksamhet-studievägledning
Kansliet har arbetat efter utarbetade rutiner vid mottagandet av nyantagna studenter till
lärarutbildningen. Förutom informationen under uppropsdagen ges en information en dryg månad
senare där frågor från de studerande och information om utbildningsplan och Bolognaanpassning stått
i fokus. Vid ett speciellt tillfälle ges information inför den verksamhetsförlagda utbildningen. Inför
valet varje termin erbjuds de studerande att träffa kansliets personal vid två lunchtillfällen. En
studievägledare med en tjänst omfattande 50% är formellt placerats vid kansliet. Studievägledaren
deltar i kansliets möten, men har inte någon regelbunden vardaglig kontakt med kansliets personal.
Kansliet har varje termin möten med institutionernas kanslipersonal för att informera om nyheter och
försöka göra studenternas val inför nästkommande termin så smidigt som möjligt.
Flera av kansliets medarbetare har som vanligt under året ägnat mycket tid åt att hjälpa studenter att
hitta rätt väg inom utbildningen. Framförallt studenter som har påbörjade äldre utbildningsvarianter i
botten och studenter som flyttat till Gävle från andra lärarutbildningar kräver stora arbetsinsatser.
Arbetet med att förbättra lärarutbildningens hemsida fortgår. I en framtid är det önskvärt att
inriktningsstrukturerna kan kopplas till uppdaterade versioner av kursplaner. I ett försök att öka
rekryteringen avsätter LuN 2500:- under 08 för att en länk till lärarutbildningen ska under 6 veckor
placeras på Aftonbladets hemsida som har flest besök per vecka av alla svenska hemsidor.

Sammanfattning
Lärarutbildningsnämndens och kansliets arbete har under perioden har karakteriserats av arbetet med
den nationella utvärderingen av alla lärarutbildningar. Utformandet av självvärderingen inför
utvärderingsbesöket har tagit mycket kraft. En utredning under ledning av Sigbritt Francke har tillsatts
för att revidera lärarutbildningen. Direktiven förefaller starkt styrande och antyder en återgång till
äldre lärarutbildningar.

070224 För lärarutbildningsnämnden och lärarutbildningskansliet
Roy Nilsson Chef för lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle
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Bilaga utfall

Utfall av LuN:s verksamhetsplan för tiden mars 07- mars 08
för lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle:
Verksamhetsplanen har utarbetats under perioden januari-mars i en dialog mellan
Lärarutbildningsnämnden (LuN) och chefen för lärarutbildningen. Planen innefattar de delar av
verksamheten som inte hör till LuN:s och lärarutbildningskansliets normala arbetsrutiner. Till kansliets
rutinuppgifter hör bland annat arbetet med verksamhetsförlagd utbildning, utbildningsinformation,
samverkan med regionens kommuner, bevakning av utvecklingen av lärarutbildningen nationellt,
studerandekontakter, information till lärare och annan personal och beredning av ärenden till LuN.
Planen presenteras i tabellform och visar inriktningen. Under årets lopp kan annat tillkomma och
omprioriteringar göras. En kolumn används för målbeskrivning en för resurser/verksamhet och en för
ansvarig. En utfallskolumn har lagts till med relativt självklara markeringar.
Mål
HSV:s utvärdering
Självvärdering utförd och
inskickad 13/6. HSV:s Platsbesök
planerat och genomfört ht07.
Speciell uppmärksamhet på
studerandemedverkan.
Nytt samverkansavtal har
utarbetats till juni07.

Resurser/Verksamhet
Utb.ledare (BLD),
Institutionsrepresentanter. (60.000:-)

Ansvarig
Chefen för
lärarutbildningen

Behandlas under LuN:s vårmöten samt i
grundutbildningsberedningen och i PUX
arbetsutskott
Arbetsgrupp bestående av Micael Melander,
Ingrid Nordqvist och Eva Kellner
40.000:-

Chefen för
lärarutbildningen/
PUX-ordföranden
Kristina
Andersson

Lärarutbildning och
utbildningsplan anpassad till de
direktiv som kommer rörande
Bolognaprocessen.
Speciell uppmärksamhet skall
visas studerande och behovet av
information.
Remissvar examensordning,
fortsatt beslutsprocess bevakas

Arbetsgrupp: Göran Fransson, Mia Mårdberg,
Christina Hultgren i samarbete med
utb.planegrupp (Ingrid Nordqvist, Olle
Sundqvist, Helena Lindström). Studeranderepr. samt kommunrepr. Skall inbjudas
40.000:-

Birgit Lindgren
Ödéen

Arbetsgrupp: Åsa Morberg, Jan-Erik
Liljergren, Christina Hultgren, Mia Mårdberg,
Carin Röjdalen,

Chefen LU.

Stärka nätverk, formulera krav på verksamhet
i nätverken. Ersatt nedan

Användningen av avsatta medel beslutas av LuN under våren
50.000:-

Arbetet med revidering av
allmänt utbildningsområde
Avslutat

Inventera nätverk och
kommunsamarbete
Arbeta för ökande andel
forskningsmedel
Utvärdera: Inriktningar 06 med
studentenkäter under AU2
Utvärdera första AU1 med
studentenkät under sen höst.

Utvärdera: Hela utbildningen för
studerande som går ut ht07 med
B. Thurbergs instrument

Planering inför det fortsatta arbetet utformas
Använda instrument som tidigare använts.
(bistånd Birgit Lindgren Ödéen)
Utarbeta nytt instrument.
En studerandegrupp utses under AU1 som
under kursernas gång diskuterar med
utbildningsledare (bistånd Birgit Lindgren
Ödéen)
Använda Barbro Thurbergs instrument
(bistånd Inger Hedman)

&
&
&
,
&

&

Birgit Lindgren Ödéen

Katharina
Andersson
Forskningsberedn
ingen
Inger Hedman

&
&
&

Inger Hedman

'

Birgit Lindgren
Ödéen

&
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En självvärdering
av inriktningar,
ställd till kontaktperson för
inriktning

Utarbeta frågeformulär (bistånd Birgit
Lindgren Ödéen). Tillägg: Inriktning mot
betyg och bedömning

Inger Hedman

Gemensamt utformade utvärderingar i
samarbete med andra lärosäten.

UTGÅR detta år pga tidsbrist.

Ordförande LuN/Chefen
för lärarutbildningen

Kvalitetssäkra examensarbeten

Föreläsningar Etik och examination för lärare,
Christina Gustafsson m.fl. Förslag ändrad
formulering: Fortsatt arbete med anslag från
Pentaplus, Slutansökan insänd före jul
Tvärinstitutionella mötesplatser för
lärarutbildare. Fikaträffar. Förslag ändrad
formulering: Förnyad ansökan till Pentaplus
som uppföljning på exarbetesansökan. Kansliet
deltar i Institutionsmöten varje termin
Utredningsperson utses. 40.000:-

Examensarbetsgru
ppen, Carin
Röjdalen/Mia
Mårdberg
LuK

&

Amelie Bomark.
Chefen för
lärarutbildningen
Fo-beredningen i
samarbete med
MIUN
Professorer
verksamma inom
lärarutbildning
Lottie Hultgren
Finnström

&

Kvalitetssäkra examination inom
lärarutbildningens kurser

Följa upp antalet examina och
antalet avhopp
Extern granskning av
forskningsansökningar

Vissa medel avsatta i fo-beredningens budget

Forskning inom lärarutbildning

Publiceringsstöd, OKLAR PUNKT

Tillägg: Utvärdering av Lp90

Kommentarer om utfallet.
Måluppfyllelsen är god. Utvärderingen av nya AU1 görs under tidig vår 08.
Kvalitetssäkring av examination blir också ett mål under 08 liksom ett förnyat försök att
genomföra extern granskning av forskningsansökningar .

Kommentartext från den ursprungliga verksamhetsplanen
Under året väntas regeringen tillsätta en ny utredning om lärarutbildningens framtida utformning. Av detta skäl
och på grund av att det allmänna utbildningsområdets revidering utformas de utvärderingar som utförs på likartat
sätt som tidigare. Diskussionen om lärarutbildningsnämndens forksningsmedel måste prioriteras. Fördelningen
av resurerser mellan nämnderna har en historisk icke rationell grund som bör ifrågasättas.
Revideringen av AU2 och AU3 ska fullföljas och regeringens väntade bolognaanpassningsföreskrifter ha
implementerats i Allmänt utbildningsområde och inriktningar. Därav föranledda revideringar av
utbildningsplanen ska genomföras.
Ett nytt avtal mellan HiG och partnerskolor ska utarbetas eftersom det gamla avtalet har löpt ut och kommunerna
önskar en ny inriktning med tydligare insatser av fortbildning och samarbete runt skolutvecklingsfrågor.
Samarbetet med partnerskolor utvecklas ytterligare och nätverk och temagrupper har därigenom stärkts liksom
sambandet med motsvarande inriktningar i lärarutbildningen.
Det ämnesdidaktiska innehållet, med speciell uppmärksamhet på betyg och bedömning, och den
verksamhetsförlagda utbildningen inom inriktningar utvärderas.
Det finns oroande tecken på att en mycket liten andel av de studerande som påbörjar en lärarutbildning har tagit
ut sin examen efter normal studietid. En undersökning gjord av kansliets personal tyder på att endast 35% av de
som påbörjat en lärarutbildningen under de tre första åren har tagit ut en examen (februari 07). Detta förhållande
ska studeras närmare. Antalet avhopp från utbildningen verkar också ligga på en nivå över 10%.
För lärarutbildningsnämnden och lärarutbildningskansliet 070224

Roy Nilsson Chef för lärarutbildningen
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