SUV 2018-9.4
2018-12-13
Dnr LiU-2018-00864
BESLUT

Humanioratutredningen och området
Utbildningsvetenskap
Styrelsen för Utbildningsvetenskap (SUV) fattar vid sitt extrasammanträde 201812-13 beslut med anledning av den sk humaniorautredningen (Redovisning av
uppdrag om utvecklad verksamhet inom humaniora, ändrad institutionsstruktur
och stabila ekonomiska förutsättningar (DNR LIU-2018-00478). Utredningen har
behandlats vid två tidigare sammanträden. Vid sammanträdet 23 oktober
redogjorde utredaren för förslaget.
För UV:s del är utredningens förslag mycket drastiska. Underlaget innehöll även
både felaktigheter och utelämnade centrala verksamheter inom UV. I delar var det
också ofullständigt varför ett omfattande underlag hade tagits fram av Kansliet för
Utbildningsvetenskap i samarbete med IKK och Filosofiska fakulteten (Filfak) till
sammanträdet 4 december. En del av det underlaget finns med också i detta
dokument, resterande finns att tillgå (Dnr LiU-2018-00864).
Föreliggande dokument består av ett antal beslutspunkter samt underlag för
dessa. Beslutspunkterna redovisas nedan separat men återfinns också i det mer
fylliga underlaget.
Det är Filfak som har att överlämna utredningen till rektor. Föreliggande beslut
kommer därför att lämnas till Filfak och ingå i deras underlag.
Styrelsen beslutar att:
1. ställa sig positiv till en ny större humanistisk och samhällsvetenskaplig
institution.
2. föreslå att den organisatoriska hemvisten för estetisk verksamhet ytterligare
utreds, idag finns mindre grupper av medarbetare vid ISV, IKK (inkl
konstvetenskap) och ISAK (KSM). Humaniorautredningen föreslår att dessa dels
förs till IBL, dels inryms i den nya institutionen. En utredning bör belysa för- och
nackdelar med att organisatoriskt hålla samman den estetiska verksamheten och de
medarbetare som idag är verksamma inom området.
3. förslå att den nya institutionens ledning ges i uppgift att bl.a. utveckla rutiner
för ekonomihantering och tjänsteplanering gemensamma för hela institutionen.
4. föreslå att berörda fakulteter ges uppdrag att ta aktiv del i utvecklingen av den
nya institutionen och dess olika delar. Representanter för detta bör utses av berörda
fakulteter.
5. pröva möjligheterna att till den nya institutionen, som kommer ha ett
omfattande uppdrag inom ämneslärarprogrammet, grundlärarprogrammet, VAL
och ULV, rikta ett samlat uppdrag rörande humaniora och samhällsvetenskap och
ge den ansvar för att omfördela resurser mellan olika ämnen, exempelvis mellan
stora och små kurser osv.
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6. UV i samarbete med den nya institutionens ledning ska genomföra ett
gemensamt projekt med att utveckla slöjd så att det kan ingå i en välfungerande
helhet och ekonomiskt bärkraftig verksamhet. Projektet ska vara tidsbegränsat och
bör genomföras i samarbete med Filfak. Skälet till tidsbegränsningen är den
ekonomiska situationen. Projektets resultat måste vara positivt i ekonomiska
termer och om så inte är fallet kommer frågan om avveckling återigen att prövas.
7. utreda möjligheterna för samverkan rörande slöjd kring forskning och
forskarutbildning med såväl Umeå, Göteborg och Stockholm som LiU-internt med
Malmsten och annan verksamhet vid IEI (samt designnätverk inbegripande IEI,
IDA, ITN, IKK och Tema).
8. förorda att de strategiska satsningar som riktats till de moderna språken, i den
storleksordning som gällt under senare år, förlängs under en fastställd tidsperiod
under vilken utformningen av professionsspråk, och förslaget från IKK om ett nytt
huvudområde i moderna språk, utvecklas och prövas som ett gemensamt projekt
mellan UV, Filfak och ledningen för den nya institutionen. Uppfylls inte de uppsatta
projektkraven, särskilt avseende ekonomisk bärkraft, kommer frågan om avveckling
återigen att prövas.
9. samtidigt utreda möjligheterna för att ge främst Ämneslärarprogrammets
kurser i moderna språk helt eller delvis via distansutbildning i samarbete med
annat/andra lärosäten.
10. överta ansvaret av, för Ämneslärarprogrammet, centrala kurser i de moderna
språken från Filfak. Övertagandet sker i samverkan med Filfak. Detta ökar
förutsättningarna för ett samlat grepp rörande fristående kurser, programkurser
och kurser som del av KPU, VAL, ULV mm.

Beslut i detta ärende har fattats vid SUV:s sammanträde 2018-12-04. I beslutet har
deltagit undertecknad dekan (ordförande och föredragande), ledamöterna Cecilia
Lindgren, Katarina Eriksson Barajas, Lina Söderman Lago, Åsa Larsson, Suzanne
Parmenius Swärd, Klara Bladh, Johanna Frejd och Patrik Nilsson samt
tjänstgörande ersättare David Ludvigsson och Martin Lundberg. Därutöver har
närvarit ersättare Cecilia Axell, Ann-Sofie Persson och Jonas Bergman Ärlebäck,
controller Martin Bengtsson, koordinator Caroline Kelly, kanslichef Catharina
Magnusson, biträdande programansvarig utbildningsledare Eva Tjernström och
personalföreträdare Andrzej Szklarski.

Jörgen Nissen
Dekan

Caroline Kelly
Koordinator
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Underlag
Sammanfattning av faktorer som inte framkommer i utredningen
Nedan presenteras i punktform viktiga faktorer rörande lärarutbildning (främst
ämneslärarprogrammet, ÄLP, KPU, VAL och ULV) som inte framkommer i
utredningen. Sedan utredningen presenterades har UV, Filfak och ledningen för
IKK arbetat intensivt för att ta fram underlag som belyser nedanstående.
Humaniorautredningen:
• Tar ej hänsyn till arbetsmarknadens behov eller LiU:s uppdrag enligt
regleringsbrev
• Problematiserar ej den nationella bilden med få lärosäten
• Tar ej hänsyn till bilden av LiU som landets ”mest kompletta
lärarutbildningen” och vilka konsekvenser en förändring kan få för
kommande nationella uppdrag
• Inkluderar inte:
o Fristående kurser i slöjd
o KPU
o VAL
o ULV
• Ger en felaktig ingående balans för slöjd
• Tar ej hänsyn till att de negativa balanserna byggdes upp för länge sedan
och att de inte längre förstärks.
Sammanfattning per ämne:
• Moderna språk
o Positiv ekonomisk utveckling inför 2019. Behovet av strategiska
satsningar minskar från 4,5 mnkr till 3,5 mnkr.
▪ Franska
• Utvecklar distansutbildningar inom Filfak
• Viktigt för studenter som läst Snabbspåret och
ska läsa ULV
▪ Spanska
• Största moderna språket inom ÄLP
▪ Tyska
• Ingen negativ balans inom UV.
• Slöjd
o Högt söktryck till fristående kurs
o Möjlighet till stor utbyggnad och kraftigt förbättrade resultat
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Inledning – konsekvenser för lärarutbildningen
Utredningen syftar till utveckling av humaniora, ett välkommet initiativ då
välutvecklad och starkt humanistisk utbildning och forskning är bra också för
lärarutbildning. Det är dock samtidigt så att förslagen främst är negativa för
lärarutbildningen. Situationen är annorlunda för Filfak då det skissas, om än i
ganska allmänna ordalag, på framåtsyftande utveckling av nya verksamheter.
LiU når dock redan idag inte upp till det lärarutbildningsuppdrag man fått och
accepterat från staten. Det är svårt att beräkna men fullt genomfört kan
utredningens förslag komma innebära en minskning med ca 14 mkr i volym för UV
och en minskning av antalet studenter inom ÄLP med 10%. Det kommer också
påverka KPU, VAL och ULV negativt.
Troliga effekter om samtliga föreslagna ämnen avvecklades framgår nedan. Vad
gäller ULV och VAL, som är bidragsfinansierade, är nedanstående troligtvis en
underskattning av de negativa effekterna. Detta då denna typ av utbildningar är
mycket svårprognosticerad och nedan angivna belopp kommer från beräkningar
från budget 2019 som är mycket försiktig i sina prognoser av kommande år.
Vad gäller vissa kostnader som finns under anslag är de i flera fall kopplade till
programupplägget på ÄLP och KPU och inte direkt till ämnena.

Konsekvenser för utbildningsvetenskap
Produktionsförändring för UV
Resultat
Förändrat avdrag på prislappar till fakultet
Förändrat strategiskt stöd till ämne
Ämnesansvar ÄLP
Ämnesansvar KPU
Kursmentor ÄLP
Totalt

Anslag
Bidrag/uppdrag Totalt
-11 466
-2 234 -13 700

-896
1 319
469
36
260
1 188

-489

-489

-1 385
1 319
469
36
260
699

Tabell 1. Några ekonomiska konsekvenser för UV vid avveckling av samtliga ämnen
som föreslås avvecklas (tkr). Produktionsförändringen för bidragsfinansierad
utbildning är troligtvis betydligt större än vad som här anges.
(Denna tabell återfinns i bilaga 1 som tabell 20, sid 17.)

Den nationella lärarbristen är inom de aktuella ämnena samtidigt omfattande, och
en minskning av ämnen och volym vid LiU kommer inte mötas upp av andra
lärosäten, varför andelen obehöriga lärare kommer öka.
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Tabell 2: Ungefärlig årligt examinationsbehov av lärare i aktuella ämnen enligt
Skolverkets beräkningar.
(Denna tabell återfinns i bilaga 2, som tabell 3, sid 3.)

Därutöver är risken för att LiU:s goda renommé som ett framträdande universitet
för lärarutbildning överhängande. Det blir svårare att fortsatt själva ge oss epitetet
som landets mest kompletta lärarutbildning.
Att vi som ett av få lärosäten har de moderna språken i 7-9 bidrar till vår starka
position.
De moderna språken Franska, Spanska och Tyska erbjuds inom ÄLP vid tio
lärosäten för Gymnasiet och vid fem olika lärosäten för 7-9.
LiU

Malmö

Göt.

SU

Lund

Uppsala

Linné

Karl.

Dal.

Franska

x

x

x

x

x

Spanska

x

x

x

x

x

Tyska

x

x

x

x

x

Franska

x

x

x

x

x

x

x

Spanska

x

x

x

x

x

x

x

Tyska

x

x

x

x

x

x

x

Umeå

Åk 7-9

Gymn.

x

x

x

x

x

x

x

Tabell 3 Lärosäten som erbjuder Franska, Spanska eller Tyska inom ÄLP.
(Denna tabell återfinns i bilaga 2 som tabell 7, sid 6.)

Slöjdlärarutbildning ges bara av fyra lärosäten, LiU, Göteborgs universitet,
Konstfack i Stockholm och Umeå universitet. Slöjd inom KPU finns inte vid
Konstfack men vid de övriga tre. I nuläget är det dock bara LiU och Umeå
universitet som erbjuder distanskurser 1-90 hp i slöjd. Studenter som läser de
fristående kurserna i slöjd består nästan uteslutande av behöriga lärare som vill
komplettera med ytterligare ämne eller som personer som avser att läsa in en
lärarexamen inom ramen för KPU.
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Vi har inte många studenter i teknik men kombinationen slöjd – teknik är
vanligt varför det ämnet troligtvis också försvinner om slöjd inte finns kvar.
Försvinner vårt goda renommé hotas också de nationella uppdrag vi har. Vi är
ett av två lärosäten utanför Stockholm, Göteborg och Malmö som fått i uppdrag att
arbeta med verksamheter som VAL och ULV. I somras fick dessa lärosäten också i
uppdrag av departementet att arbeta med projektet ”Fler vägar in i läraryrket”.
Flera andra lärosäten vill ha dessa uppdrag och det är inte alls säkert att vi får
liknande uppdrag i framtiden om vi minskar vår lärarutbildning ytterligare.
Också UV:s internationaliseringsarbete kommer sannolikt att påverkas negativt.
Inom detta område har LiU:s lärarutbildning länge varit en föregångare.1
Vi ska nedan återkomma till KPU, VAL och ULV och dess betydelse för LiU:s
lärarutbildning, som är betydande men inte har beaktats i utredningen.

Beslut 1-5, en ny institution
1. SUV beslutar att ställa sig positiv till en ny större humanistisk och
samhällsvetenskaplig institution.
Bakgrunden till ställningstagandet rörande en ny institution är bl.a. de
ekonomiska svårigheter som IKK och ISAK idag har. En större volym samt övriga
argument i utredningen för inrättandet av institutionen stödjer beslutet. Se vidare
nedan.
2. SUV beslutar att förslå att den organisatoriska hemvisten för estetisk
verksamhet ytterligare utreds, idag finns mindre grupper av medarbetare vid
ISV, IKK (inkl konstvetenskap) och ISAK (KSM). Humaniorautredningen föreslår
att dessa dels förs till IBL, dels inryms i den nya institutionen. En utredning bör
belysa för- och nackdelar med att organisatoriskt hålla samman den estetiska
verksamheten och de medarbetare som idag är verksamma inom området.
Bakgrunden till förslaget rörande estetisk verksamhet (i utredningen ”estetiska
ämnen, estetiskt tema, drama, idrott & hälsa) är att detta oftast rör sig om mindre
grupper av medarbetare som dessutom minskat i storlek under en följd av år. En
utredning skulle kunna beakta för- och nackdelar med att organisatoriskt föra dessa
verksamheter närmare varandra. I ett yttrande från ISV skrivs följande:
De estetiska ämnena avknoppas från TekNaD och flyttas till den
nya institutionen Samhällsvetenskap och humaniora.
Avdelningen LEN som i utredningen i sin helhet ska överflyttas till IBL består i
själva verket av två i grunden väldigt olika enheter, TekNaD och PAN
(Pedagogiskt arbete i Norrköping). Enheten TekNaD består i sin tur av en

1

Se vidare bilaga 7 i underlaget till SUV 2018-12-04 (Dnr LiU-2018-00864)
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forskningsmiljö i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, samt en
grundutbildningsmiljö med uppdrag i naturvetenskap och teknik men också i
estetiska ämnen inom flera lärarprogram. De estetiska ämnena utgör på
många sätt en egen enhet med få eller inga kopplingar till varken
forskningsmiljön eller grundutbildningsuppdragen i naturvetenskaps- och
teknikdidaktik. Detta gör att de personer som arbetar med de estetiska
ämnena idag saknar en forskningsförankring inom sina ämnen och också en
tillhörighet till resten av miljön. Oavsett var LEN/TekNaD hamnar så kommer
kopplingen till de estetiska ämnena att vara svag, varför vi föreslår att
personalen med estetisk inriktning överflyttas till den nya institutionen
Samhällsvetenskap och humaniora. Enligt förslaget kommer andra liknande
ämnen att också flyttas till den nya institutionen, vilket gör att det
sammantaget skapas en starkare och större miljö med både grundutbildning
och forskning inom de estetiska ämnena.

Såväl humaniorautredningen som detta beslutsunderlag har främst fokus på
grundutbildning samtidigt som forskning behandlas mer översiktligt. Dock bör
effekterna för både existerande forskningssamarbeten inom nuvarande institutioner
och styrkan i de förutsättningar som en ny institution kan innebära vägas in i
beslutet om den nya institutionens sammansättning. Enligt utredningens förslag
skulle två ämnesdidaktiska miljöer inom UV ingå i institutionen. Idag finns de vid
två olika institutioner. De samarbetar redan idag men att ingå i samma institution
skulle stärka den ämnesdidaktiska forskning och forskarutbildningen. Idag är de
inriktade på språk och samhällsvetenskap men en breddning mot estetiska ämnen,
inklusive slöjd, är möjlig. Se vidare under punkt 7.
Utredningen föreslår att statsvetenskapen ska ingå i den nya institutionen. De
yttranden som inkommit gällande utredningen tyder på att det bland medarbetarna
råder oenighet i denna fråga. Ovan har redan konstateras att vad gäller
samhällskunskap i ÄLP så skulle det innebära att gemensamma uppdrag som idag
riktas till två institutioner istället skulle behöva riktas till tre institutioner.
Utredningen föreslår att geografi flyttas till den nya institutionen. Det är inte
okomplicerat då ämnet vid LiU är relativt litet och bärs upp av en liten lärarkår.
Ämnet har en uppdelning i natur- och kulturgeografi som lättare tillgodoses på en
tvärvetenskaplig institution som Tema än vid en humanistisk-samhällsvetenskaplig
institution. Ämnet har också ofta en stor roll i utbildning inom samhällsplanering
och även om så inte är fallet vid det nystartartade programmet inom LiU så är
kopplingen ändå relevant också vid här. En relevans som lättare kan utvecklas om
man är kvar vid Tema (då en stor del av utbildningen för tillfället ges där).
Geografi är genom personalunioner också sammanlänkat med ämnet
naturkunskap inom ÄLP. En flytt av geografi till den nya institutionen skulle därför
försämra villkoren för naturkunskap – som redan idag upprätthålls av en mycket
liten grupp medarbetare. Minskade möjligheter till samläsning mellan
naturkunskap och geografi kan på sikt hota de ekonomiska möjligheterna för
naturkunskapsämnet inom ÄLP.
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Av de kursbeställningar UV riktar till ISV förlägger institutionen en mindre del
till REMESO. Där finns också en mindre grupp lärare med anställning inom UV.
Vilken institution som i framtiden ska vara aktuell för dessa
medarbetare/kursbeställningar bör prövas innan eventuellt inrättade av en ny
institution. Lärargruppen har efterfrågat SUV:s syn på föreslagen
institutionstillhörighet. I sammanhanget bör också nämnas att en betydande del av
myndighetskapitalet vid REMESO ligger inom UV. Av det totala
myndighetsbeloppet inom grundutbildning på 9,9 milj kr ligger 5,6 milj kr inom
UV:s verksamhet. SUV återkommer till lärargruppens fråga i samband med det
eventuella inrättandet av en ny institution.
Erfarenheterna och utmaningarna med en tvåcampusinstitution berörs inte i
någon nämnvärd omfattningen i utredningen. Tveksamheter förs fram i några av de
längre yttrandena (men ses i något fall som fullt hanterbart). I sammanhanget bör
också nämnas att några yttranden ställer sig frågande inför det faktum att
Temainstitutionen inte alls tas i beaktande i utredningens övergripande tankefigur.
Noterbart är att också institutionsutredningen som hanteras av medicinsk fakultet
landar i förslag som innebär två institutioner – med verksamhet på fyra orter.
Riskerna för att campus Norrköping försvagas av dessa förändringar belyses i några
inkomna yttranden.
Utredningen föreslår att utomhuspedagogik vid IKK flyttas till en ny tillfällig
institution vilket innebär att verksamheten läggs ner. Vi instämmer i nedläggningen
men är tveksamma till inrättandet av tillfällig institution. Det bör finnas andra sätt
att avveckla verksamhet.
Humaniorautredningen innehåller inga kostnadsberäkningar för genomförandet
av förslagen. Lösningen med en tillfällig institution för verksamheter som ska
avvecklas kommer exempelvis vara behäftad med kostnader. En del ämnen inom
ÄLP, VAL och ULV måste LiU sörja för under ett antal år för redan antagna
studenter. En rad verksamheter som idag bedrivs ska enligt förslaget läggas ner
redan till hösten 2019. Intäkterna till verksamheterna kommer alltså sjunka
drastiskt samtidigt som kostnaderna inte gör det i motsvarande utsträckning.
Risken för kompetensbrist genom att medarbetare söker sig från LiU är också
uppenbar.
Till detta ska läggas många andra kostnader förenade med en så omfattande
organisationsförändring. Teoretiskt kan man tänka sig att kostnader för
avvecklingen och de ackumulerade underskotten, när den tillfälliga institutionen
läggs ner, vida överstiger kostnaderna för att istället i närtid hantera en del av de
negativa balanserna i kombination med initiering av utvecklingsarbeten.
3. SUV beslutar föreslå att den nya institutionens ledning ges i uppgift att bl.a.
utveckla rutiner för ekonomihantering och tjänsteplanering gemensamma för hela
institutionen.
En ekonomisk överblick av en institution försvåras om olika ämnen/enheter
(motsvarande) tillämpar olika rutiner både för ekonomihantering och
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tjänsteplanering. Det är därför önskvärt att den nya institutionen redan från början
etablerar gemensamma arbetssätt.
4. SUV beslutar föreslå att berörda fakulteter ges i uppdrag att ta aktiv del i
utvecklingen av den nya institutionen och dess olika delar. Representanter för
detta bör utses av berörda fakulteter.
Ett intryck av det intensiva arbete som ägt rum efter utredningen är att det
framstår som att samfällda dialoger mellan ämnena (motsvarande) vid IKK och
berörda fakulteter (UV och Filfak) inte varit så vanligt. Detta har sannolikt försvårat
planeringsarbetet inom IKK och ännu troligare försvårat fakulteternas överblick
över verksamheten och dess utveckling. Sannolikt kan det gälla också för ämnen
(motsvarande) vid andra institutioner men det är tydligt vid IKK där många ämnen
har stora uppdrag från båda fakulteterna. Det finns därför ett behov av att utveckla
nya arbetsformer för dialog mellan institutioner och fakulteter och lämpligen
bedrivs det i samband med bildandet av en ny institution.
Behovet av ett sådant utvecklingsarbete ligger också i linje med den justering av
relationen universitetsledningen – fakultet – institution som rektor beslutade om
2016 (Förtydliganden av ansvarsfördelning i vissa styrnings- och ledningsfrågor,
DNR LIU-2016-0255). Där sägs bland annat ”Fakulteterna ansvarar för att
säkerställa att all beställd verksamhet ges förutsättningar att kunna bedrivas med
adekvat kvalitet och i ekonomisk balans med givna resurser”. Men också ”På
motsvarande sätt påminner rektor institutionerna om ansvaret att säkerställa att
den överenskomna beställningen är genomförbar inom de ekonomiska resurser
som ställs till förfogande”. Fakulteterna ska alltså försäkra sig om att det som
beställs rimligen kan genomföras med destinerade ekonomiska medel. Samtidigt
har institutionerna också att göra motsvarande bedömning. Man kan säga att kravet
på både beställare och mottagare därmed höjdes/förtydligades. Men som sagt –
detta förtydligande gjordes 2016.
Beslutsförslaget ovan omfattar enbart uppbyggnadsfasen av en ny institution. I
driftläge bör relationen mellan fakultet och institution formellt vara som idag.
Vilket dock inte utesluter nya former för dialog.
5. SUV beslutar att pröva möjligheterna att till den nya institutionen, som kommer
ha ett omfattande uppdrag inom ämneslärarprogrammet,
grundlärarprogrammet, VAL och ULV, rikta ett samlat uppdrag rörande
humaniora och samhällsvetenskap och ge den ansvar för att omfördela resurser
mellan olika ämnen, exempelvis mellan stora och små kurser osv.
Olika humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen inom lärarutbildningen
har olika förutsättningar. Främst är det en följd av olika stora studentunderlag, men
också volymen på ämnets totala verksamhet. Tankefiguren bakom detta beslut är
att pröva möjligheterna för viss omfördelning mellan olika ämnen i syfte att öka den
gemensamma bredden.
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Den samlade bilden av myndighetskapitalen visar på potentialen för detta, se
tabell 4. Av den framgår att det finns både positiva och negativa ingående balanser
som kanske kan användas på ett sådant sätt. Det bör i vilket fall prövas.
SUV är beredd att ta aktiv del i detta ansvar i samverkan med den nya
institutionen.
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Fackspråk
Statsvetenskap
Centrum för kommunstrategiska
studier
Historia, turism, mediev.
Medie- och
kommunikationsvetenskap
Kultur samhälle
Tema Q Kultur och samhälle
ISAK Gemensamt
Geografi
Religion
Konstvetenskap
Filosofi och Centrum för
tillämpad etik
Nordic culture och estetiska
ämnen
Engelska
Litteraturvetenskap
Svenska, flerspråkighet (SFK)
Svenska för utländska studenter
(SVUS)
SOL Pedagogiskt arbete
Språk och litteratur (SOL)
IKK Gemensamt
Institutet för forskning om
migration, etniciet och samhälle
(REMESO)
Socialt arbete
ISV Gemensamt
Totalt

Verksamhet

0

-2 421

4 305

5 625

27 933 -19 968

-2 451
54

-2 253
-5 333

-24

7 720 -10 224

6 859
5 488

0

21 030

9 930
4 766
164 097

14 612
19 554

17 921
0
3 194

6 858

-3 077

4 321
40
2 497

3 443
4 060
3 248

906
-2 528
3 044

12 667
4 749
13 090

1 540
19 746
0

-323
804
0

2 155
209
1 217

0
8 543

0
-4 221

58%
50%

67%

9 930

586
1 225

979
0
190

1 446
-354
-384

1 164

429
560
918

452
1 137
0

0
1 859

FO
IB 2018
Intäkt 2017 UV:s andel av Resultat 2017
Filfak Övriga/oklart Totalt
intäkt 2019 Totalt
UV
-569
13 038
-988
1 859
17 834
710

-6 463

2 242

UV

GU

2 393

295

2 098

3 350

3 331

150
-1 030

-347

1 246

4 406

3 331
1 841

27
1 769
-14 177

445
-1 030
-37

2 606

2
-347
46

0
179
1 216

4 560
3 344

-7 921

-1 483
-958

0
-17
-3 408

-81
15
-97

-1 357

2
0
-68

0
-54
-1 130

908
-40

13 261
6 607
-1 254
16 425

13 270
6 615
-1 254
16 737

4 349
1 809
-11 680
1 592

-2 638
2 600
-822
1 090

-2 638
2 600
-822
1 180
4 349
1 809
-11 680
1 592

-470

-323
983
1 216
-6 711
909
-2 875
3 090

4 560
-876

-471

-323
983
1 216
-6 711
909
-2 875
3 090

4 560
-877

Summa Enligt utredning
Resultat 2017 IB 2018 IB 2018
Totalt
767
74
198
198
-136
-230
1 723
1 723

IB 2018
Filfak
Totalt
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Tabell 4. Verksamheter som i humaniorautredningen föreslås flytta till den nya
institutionen.
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Beslut 6-10, slöjdämnena och de moderna språken
Både ifråga om slöjdämnena och de moderna språken går SUV en annan väg än
utredningen. I båda fallen vore ett beslut om avveckling nu tidsmässigt av flera skäl
olyckligt.
IKK har med den nuvarande ledningen gjort ett omfattande arbete för att
komma tillrätta med de ekonomiska underskotten. Vilket bl.a. resulterat i att de
åtminstone inte längre ökar. Se bilaga 1, sid 3 – 7.
Av bilagan framgår också att underskotten uppstått/startade att växa innan ovan
nämnda förtydligande (ändringen) 2016 av ansvarsförhållandet mellan ledningarna
för universitetet – fakultet – institution.
Till detta ska också läggas de grovt missvisande förutsättningar som presenteras
i utredningen. I utredningen uppges felaktigt att det samlade underskottet för
slöjdämnet (dvs avseende både UV och Filfak) är över 12 milj kr men korrekt är att
det är ca 5,8, mkr!
Verksamhet

GU

FO
Summa Enligt utredning
IB 2018
Intäkt 2017 UV:s andel av
Resultat 2017
IB 2018 Resultat 2017 IB 2018 IB 2018
UV
Filfak Övriga/oklart Totalt
intäkt 2019 UV Filfak Övriga/oklart Totalt Totalt Totalt
Utomhuspedagogik -8 554
-8 554
2 744
-3
-1 150
-9 704
-9 704
Socialantropologi
-4 946
-4 946
2 232
-47
-1 304
-6 250
-6 250
Slöjd
-8 279 2 176
308 -5 795
12 768
60% -186 2 011
23 1 563
12
-5 783
-12 033
Moderna språk
Gemensam1
Franska
Spanska
Tyska
Totalt

-5 294
-2 033
-3 236
-25

-8 538

-1 005 -14 837

247
-3 120
-5 665

-1 334
257
30
42

-22 127 -11 308
1

9 222

-1 334
-1 529
-6 326
-5 648

3 743
3 041
2 438

-697 -34 132

26 966

-566 1 074
12%
26%
16%

393
-760
-199

225
695
154

-755 3 038

21

23

-23 -14 813

641
-65
-47

-26
49
0

-1 334
-1 554
-6 277
-5 648

44 2 092

-2 419

23
0
-2

529

-23

-23 -36 551

Till stor del från engelska som tidigare ingick i samma miljö

Tabell 5. IB 2018 och resultat 2017 i tkr för ämnen som föreslås avvecklas. Uppdelat
på GU och FO samt per fakultet.

De examinationssiffror som redovisas i utredningen gäller enbart examen inom ÄLP
och nämner inte ens de betydligt större antal som examineras inom KPU, VAL och
ULV. Se nedanstående tabeller över totala antalet examina samt pågående studier i
moderna språk och slöjd.
Av tabellen nedan framkommer att 102 examen har utfärdats i moderna språk och
att motsvarande siffra för slöjd är 88.

-14 590

-40 985
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Examen

Franska

Spanska

Tyska

Slöjd

Summa moderna
språk eller slöjd

Ämnesl.

5

5

3

8

21

KPU

8

10

11

9

38

ULV

2

5

6

1

14

VAL

13

18

16

70

117

Totalt

28

38

36

88

190

Tabell 6. Utställd examen i franska, spanska, tyska och slöjd.
(Denna tabell återfinns i bilaga 2, sid 14, tabell 17.)

Av tabellen framgår att 102 examen har utfärdats i moderna språk och att
motsvarande siffra för slöjd är 88.
Tabellen nedan visar antalet studenter som har pågående studier i moderna språk
och slöjd. Det finns idag totalt 224 personer som studerar något av dessa ämnen.
Examen

Franska

Spanska

Tyska

Slöjd

Summa moderna
språk eller slöjd

Ämnesl.

10

35

11

45

101

KPU

3

3

2

11

19

1

4

5

ULV
VAL

5

11

7

76

99

Totalt

18

49

21

136

224

Tabell 7. Pågående studier i franska, spanska, tyska och slöjd.
(Tabellen återfinns i bilaga 2, sid 15, som tabell 18.)

Utöver de personer som nu studerar för en examen i slöjd finns det ett antal
personer som studerar fristående kurser i slöjd (enligt prognoserna 74 HST 2018).
Som nämndes ovan finns det två grupper av studenter som läser fristående kurser,
dels lärare som vill komplettera med ytterligare ämne, dels personer vill söka till
lärarutbildningen efter studierna.
Det bör dock noteras att examen från KPU, ULV och VAL vad avser studentvolym
inte avser samma sak som ÄLP. Inom ÄLP innebär det nästan alltid att hela ämnet
studerats inom ramen för programmet. Inom de tre andra vägarna till examen har
ofta en stor del av ämnesstudierna bedrivits på annat sätt, dock visar erfarenhet

LINKÖPINGS UNIVERSITET
STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP

både från LiU och Uppsala universitet att de ofta ägt rum vid samma lärosäte. Det
är också mycket vanligt att studenterna måste komplettera sina tidigare studier för
att inom ramen för KPU, VAL eller ULV erhålla lärarbehörighet. (Se vidare bilaga
2).
Därtill kommer att det finns ett antal vägar framåt som bör prövas, för språken
gäller det en kombination av utveckling av professionsspråk (eller professionell
kommunikation som IKK föreslår) och ”moderna språk” som ett nytt huvudområde
anpassat till ÄLP. Vad gäller slöjd pågår diskussioner med bl.a. Linköping kommun
om att redan till hösten 2019 starta arbetsintegrerad KPU där kommun lyft just
slöjd som ett ämne de önskar inleda med.
För vidare prövning av båda dessa vägar se vidare nedan. Det är dock helt
centralt att de sker inom ramen för strikt uppsatta tidsramar. Om det inte medför
förbättrad ekonomi återstår bara avveckling.
6. SUV beslutar att UV i samarbete med den nya institutionens ledning ska
genomföra ett gemensamt projekt med att utveckla slöjd så att det kan ingå i en
välfungerande helhet och ekonomiskt bärkraftig verksamhet. Projektet ska vara
tidsbegränsat och bör genomföras i samarbete med Filfak. Skälet till
tidsbegränsningen är den ekonomiska situationen. Projektets resultat måste vara
positivt i ekonomiska termer och om så inte är fallet kommer frågan om
avveckling återigen att prövas.
IKK har tillfrågats om det är möjligt att driva verksamheten med nollresultat
(dvs utan att underskottet årligen ökar). Frågan ställdes inte minst mot bakgrund av
att söktrycket till distansutbildningen av slöjdlärare är högt och det har redan
tidigare förts diskussioner om förutsättningarna att dubblera antalet studenter
genom två antagningar. Beräkningar nu gjorda av IKK och KfU visar att det räcker
med en ca 70% ökning, kombinerat med ökad samläsning, för att ett positivt årligt
resultat på några hundra tusen kr ska kunna erhållas. Det innebär också att den
negativa balansen då kan börja reduceras.
Det är helt avgörande att den ekonomiska utvecklingen följs mycket noggrant
genom regelbundna kontroller så att åtgärder snabbt kan vidtas om ekonomin
utvecklas åt fel håll.
Samarbetet med Filfak är som anförts ovan viktigt då vi tror det underlättar för
slöjd som en helhet att bedriva och utveckla verksamheten om möjligheterna för
samlad och samtidigt dialog med UV och Filfak arrangeras.
Utgångspunkten för projektet är att ekonomisk och vetenskaplig stabilitet är
möjligt att uppnå varför projektets uppdrag är att säkerställa organisation,
planering mm för god överblick och kontinuitet i detta.
7. SUV beslutar att utreda möjligheterna för samverkan rörande slöjd kring
forskning och forskarutbildning med såväl Umeå, Göteborg och Stockholm som
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LiU-internt med Malmsten och annan verksamhet vid IEI (samt designnätverk
inbegripande IEI, IDA, ITN, IKK och Tema).
Detta ska i samverkan med den översyn av ämnesdidaktisk forskning och
forskarutbildning som SUV väntat med i avvaktan på resultatet av
humaniorautredningen. Noteras kan att två ämnesdidaktiska miljöer som idag finns
vid olika institutioner sannolikt föreslås ingå i den nya institutionen. Som ledning
för utvecklingsarbetet finns också den externa översyn av UV:s ämnesdidaktiska
forskning och forskarutbildning som avrapporterats under 2018.
Några företrädare för slöjdämnet vid Göteborgs universitet skriver maa
humaniorautredningen i ett brev ställt till UV vid LiU. ”Vi har med förfäran tagit del
av utredningen som bland annat föreslår att slöjdlärarutbildningen vid Linköpings
universitet ska läggas ned. Tajmingen skulle inte kunna vara sämre då vi under en
tid har arbetat med att bygga upp ämnet nationellt och under hösten äntligen fått
positiva signaler på att detta arbete burit frukt”.
I en skrivelse från professor Renee Wever och adjunkt Mats Nåbo, båda vid IEI,
som har inkommit efter slutdatum (till funktionsadressen som användes för
yttranden rörande humaniorautredningen) hävdas att sett till antalet
designlärare/designforskare har LiU störst designverksamhet av alla universitet i
Sverige. Inom LiU har stegvis under flera år ett designnätverk byggts upp. (Se
vidare bilaga 3.)
Vi tror att det för den samlade slöjdverksamheten vid IKK vore mycket värdefullt
om utbytet och samarbetet i designnätverket kunde fördjupas när det gäller att
stärka såväl den vetenskapliga kompetensen som utbyte kring kompetens,
utrustning, lokaler och undervisning. Ett samarbete mellan Filfak och UV (och
gärna andra fakulteter) kring detta är eftersträvansvärt.
Förutom detta sätt att hantera utmaningen med den vetenskapliga kompetensen
hänvisas till bilaga 4. Där redogörs dels för hur man hitintills hanterat denna, dels
pekas framtida utvecklingsmöjligheter ut.
Utredningen bör vara en del av ovan föreslagna projekt för att utveckla
slöjdverksamheten.
8. SUV beslutar att förorda att de särskilda medel som riktats till de moderna
språken, i den storleksordning som gällt under senare år, förlängs under en
fastställd tidsperiod under vilken utformningen av professionsspråk, och förslaget
från IKK om ett nytt huvudområde i moderna språk, utvecklas och prövas som ett
gemensamt projekt mellan UV, Filfak och ledningen för den nya institutionen.
Uppfylls inte de uppsatta projektkraven, särskilt avseende ekonomisk bärkraft,
kommer frågan om avveckling återigen att prövas.
Även beträffande de moderna språken menar vi att det är olyckligt att avbryta
antagningen till de moderna språken redan hösten 2019. Här är vi dock i än högre
grad beroende av universitetsledningens agerande och syn på de nuvarande
särskilda medlen. Nedan resoneras först kring tidsaspekten. Därefter återkommer
vi till de ekonomiska delarna.
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Beträffande de moderna språken har IKK tagit fram en rad olika uppgifter
uppdelade på de tre olika språken, som inte redovisas i utredningen. De moderna
språken har dessutom granskats av Filfak inom ramen för LiU:s
kvalitetssäkringssystem.2 Situationen skiljer sig åt mellan de tre språken både vad
gäller ingående balanser, kompetenssituation och storlek. I flera hänseende
framstår Franska som ”starkare” än Tyska och Spanska. Se bilaga 1.
Utredningen föreslår avveckling av alla de tre språken men samtidigt att LiU gör
en satsning på professionsspråk. Vad en sådan satsning skulle innebära är dock inte
klarlagt och en viktig aspekt med hänsyn till ÄLP, KPU, VAL och ULV är om det
inom en sådan verksamhet kan komma att finnas kompetens som behövs för att
klara ämnena inom programmen.
IKK för i sitt remissvar dessutom fram en idé där professionsspråk och de
moderna språken inom ÄLP kopplas ihop:

-

2

Från IKKs sida skissar vi på ett förslag där professionsspråk skulle kunna
innebära en framtida bärkraft. Förslaget förutsätter dock att man fattar beslut om
att den olyckliga uppdelningen av språkutbildningar vid IKK och fackspråk vid
IEI får ett slut och att man börjar om på nytt med en satsning som utredarna
föreslår. På så sätt kan de olika kompetensområdena förenas i ett nytt och
hållbart perspektiv.
Förslaget innebär en design av kurser om 7,5 hp som kan samläsas mellan olika
professioner och delvis genomföras på distans. En vetenskaplig grund finns redan
i dagsläget genom forskningsmiljön för språk och kultur. Interaktionsforskningen
är internationellt erkänd och är klart professionsinriktad. Delar av
interaktionsforskningen är även inriktad mot lärarutbildning /…/ varpå vi
föreslår att lärarutbildning inom moderna språk skulle kunna införlivas i ett
dylikt koncept. En tydligare koppling till arbetslivet, såsom utredningen föreslår,
skulle på så sätt realiseras. Även ämnesdidaktisk forskning finns vid IKK, vilket
naturligtvis är av vikt för lärarutbildningen.
Förslag:
Om huvudområdena fra/spa/ty avvecklas föreslår vi att de ersätts av två nya
huvudområden: moderna språk och professionsspråk/professionell
kommunikation (vi anser att ”professionell kommunikation” bättre speglar den
kompetens som efterfrågas samtidigt som den termen bättre motsvarar den
samlade vetenskapliga kompetens som finns samlad vid LiU med avseende på
språk, men naturligtvis kan man även tänka sig ”professionsspråk” som nytt
huvudområde).
Moderna språk (med inriktning mot respektive språk som ges) är beteckningen
som används för alla språk som studeras i grundskola och gymnasium (se SFS
2010:544, Bil. 4). Det är inte nödvändigt att ämnen inom lärarutbildningen är
huvudområden (jfr exempelvis SVA och Geografi), men det kan finnas en poäng i
att Moderna språk ändå är ett huvudområde.

Se bilaga 5 i underlaget till SUV 2018-12-04 (Dnr 2018-00864)
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-

-

-

-

Genom att behålla möjligheten att fortsätta läsa fr/sp/ty inom ramen för
lärarutbildning kan även ett viktigt interberoende med andra ämnen
upprätthållas.
Professionell kommunikation: detta huvudområde skulle ge möjligheten för
studenten att ta ut en examen av relevans för yrkesprofession eller akademisk
profession.
Ett tydligt modulsystem skapas med kurser om 7,5 hp. Systemet bygger på
maximal samläsning och flexibilitet som tar tillvara vetenskaplig progression i de
olika utbildningarna och härigenom anser vi att följande tillgodoses:
Lärarutbildningens krav på innehåll mot ämneskompetens och didaktisk
kompetens
Andra yrkens krav på ämnesspecifikt innehåll med inriktning mot professionell
kommunikation (affärsjurister, civilekonomer, vårdpersonal, biståndsarbetare,
ingenjörer, statsvetare, etc.). Studierna skulle i vissa fall kunna erbjudas både
som en internationell ingång som läses integrerat med/parallellt med ordinarie
programstudier, och som ett internationellt spår efter avslutade programstudier.
SLM-programmets krav på innehåll mot språk, litteratur och medier.
Samläsning kan ske med befintlig utbildning även under en utfasningsperiod då
huvudområden avvecklas samtidigt som nya inrättas.
Kompetens som tas tillvara i och med förslaget + koppling mellan GU och FO:
Profileringen mot professionell kommunikation öppnar upp för
interaktionsforskning att koppla samma sin FO med GU på bred front.
Professionell kommunikation underlättar även möjligheterna att koppla samman
GU och FO om ”kommunikation och kultur”, vilket bland annat lektorer vid IEI
idag sysslar med.
I SLM-programmet finns redan idag en tydlig koppling mellan FO och GU,
särskilt inom områdena litteraturvetenskap och medieforskning.
Inom lärarutbildningen, inkl. KPU, tas ämnesdidaktisk kompetens redan idag
tillvara; däremot ser vi ett behov av att kopplingen mellan GU och FO bör stärkas
ytterligare.
Den ämnesdidaktiska aspekten inbegriper även ULV och VAL, och här kan
dessutom kompetens i ”kommunikation och kultur” få ökat utrymme.

Det är osäkerheten kring dessa två aspekter, dvs dels i vilken riktning
professionsspråk (professionell kommunikation) utvecklas och om det för med sig
kompetens för de moderna språken i ÄLP, dels om ”moderna språk” som
huvudområde är ett livskraftigt alternativ som gör att det framstår som olyckligt att
redan hösten 2019 inte anta studenter.
Ett alternativ som ytterligare kan prövas är att bara ha kvar ett eller två av de
moderna språken.
Att klargöra ovanstående bör göras skyndsamt, under en tidsbegränsad period
och i samverkan mellan Filfak och UV.
Ett konstaterande som gjordes av IKK:s ledning redan innan utredningen är att
verksamheten för att uppvisa åtminstone nollresultat kräver en strategisk satsning
på upp till 1,5 mkr per språk och år. Därför är synen på de nuvarande satsningarna
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helt avgörande. Utredaren skriver att det ”finansiella stödet tror vi därför kommer
bäst till hands om det i första hand används till att stödja utveckling snarare än
kontinuerlig drift av verksamhet”. I beslut utredningsdirektiven står det dock (med
vår kursivering):
Rektor avser att omdisponera 3 mnkr av sina särskilda medel av
grundutbildningsanslaget till berörda fakulteter. Fakulteterna äger frågan om
vilka ämnen som eventuellt bör avvecklas, men rektor förväntar sig att ämnen
som, efter denna omdisponering, inte bedöms ekonomiskt bärkraftiga
avvecklas. Samtlig verksamhet ska ha förutsättningar att bedrivas med
tilldelade resurser.
Vidare avser rektor att i närtid fatta beslut där en del av det ökade basanslaget
för forskning riktas till en förstärkning av anslagen för humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning. Dessa beslut ska beaktas i de förslag som
lämnas.

Två frågor framstår här som kritiska. För det första hur ”ekonomisk bärkraft” ska
relateras till underskotten som till sin lejondel uppstått tidigare (än ex 2016 då
ansvarsfördelningen förtydligades/förändrades, se ovan) visavi prognoser för
årsvisa resultat kommande år. För det andra hur ämnens ”ekonomisk bärkraft” i
relation till ”tilldelade resurser” ska bedömas. En mycket snäv tolkning är att varje
avgränsat ämne inom universitet ska ha ekonomisk bärkraft utifrån de medel som
det själv generar genom sin ”produktion” (dvs HST/HPR). En sådan tolkning skulle
slå undan benen för mycket av UV:s verksamhet då vi omfördelar mellan
verksamheter (populärt uttryckt skalar vi av en del från de ”rika” och ger till de
”fattiga”).
En annan tolkning är att ex ”strategiska satsningar/medel” kan ingå i ”tilldelade
resurser”. Vi menar att en sådan tolkning är rimlig, dvs att ämnena/enheter
(motsvarande) ska vara ekonomiskt bärkraftiga utifrån tilldelade resurser.
En annan oklar dimension är hur rektor avser att fördela ovanstående särskilda
medel mellan fakulteterna. På det sätt som medlen idag disponeras av IKK så
kommer de både UV:s och Filfak:s verksamhet till del.
Med anledning av ovanstående, där en del måste klaras ut mellan olika parter,
stannar SUV vid ett beslut i att förorda hur de strategiska medlen ska användas.
Även här är det viktigt att en tydlig tidsgräns fastställs och kommuniceras. Det är
helt avgörande att den ekonomiska utvecklingen följs mycket noggrant genom
regelbundna kontroller så att åtgärder snabbt kan vidtas om ekonomin utvecklas åt
fel håll.

18(21)

LINKÖPINGS UNIVERSITET
STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP

9. SUV beslutar att samtidigt utreda möjligheterna för att ge främst
Ämneslärarprogrammets kurser i moderna språk helt eller delvis via
distansutbildning i samarbete med annat/andra lärosäten.
Samtidigt som ovanstående arbete med professionsspråk, dess relevans för ÄLP
och ett eventuellt nytt huvudområde i moderna språk pågår, ska SUV också utreda
möjligheterna att helt eller delvis bedriva ÄLP:s kurser i moderna språk i samarbete
med annat/andra lärosäten. Här finns både tidigare erfarenheter, pågående
samarbeten samt planer på hur det kan utvecklas. SUV:s bedömning är dock att
arbetet bör intensifieras, bl.a. genom att utse en projektledare/utredare samt
upprätta tydliga tidsramar.
10. SUV beslutar att överta ansvaret av, för Ämneslärarprogrammets, centrala
kurser i de moderna språken från Filfak. Övertagandet sker i samverkan med
Filfak. Detta ökar förutsättningarna för ett samlat grepp rörande fristående
kurser, programkurser och kurser som del av KPU, VAL, ULV mm.
En del kurser i moderna språk är för Filfak för små eller av andra skäl mindre
intressanta för dem. I de fall de samläses med kurser viktiga för ÄLP är de dock ett
tillskott för IKK och UV. Samtidigt som Filfak uttryckligen inte vill försvåra läget för
ÄLP genom att lägga ner kurser finns en möjlighet för UV att ta över kurserna. Då
UV för tillfället inte når upp till takbeloppet är detta en fullt möjlig lösning.

Avslutning
En del missuppfattningar rörande UV:s organisation
I utredningen åberopas lärarutbildningen för att motivera flera av förslagen, men
detta baserat på flera missuppfattningar av hur det idag fungerar. I utredningen
återfinns följande:
En tydligare ansvarsfördelning för lärarutbildningarna
Mycket av humanioraverksamheten på LiU beställs och resurssätts av medel från
Utbildningsvetenskap. Mot bakgrund av den stora lärarbristen i Sverige tror vi att
lärarutbildningarna kommer att bli alltmer betydelsefulla. En väl fungerande
lärarutbildning kommer således att vara viktig för utvecklingen av humaniora men
också många andra verksamheter på Linköpings universitet. Det formella
övergripande ansvaret för ämneslärarutbildningen ligger på Utbildningsvetenskap
men det praktiska utförandet av utbildningen sker ute på olika institutioner och där
tror vi att planeringen och utvecklingen av den verksamheten blir starkare om större
delar av den hamnar under samma organisatoriska paraply. Idag är till exempel
verksamheten för lärarutbildningen till årskurserna F-3 uppdelad på två
institutioner, detta trots att utbildningen förväntas vara exakt densamma. Vi tror att
de långsiktiga organisatoriska förutsättningarna för utvecklingen av inte bara F-3
utan all lärarutbildning mot förskola, fritidshem och grundskolans lägre årskurser
(upp till årkurs 6) förstärks om verksamheten är samlad inom samma institution –
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att det är verksamhetens innehåll snarare än geografiska placering som utgör den
organisatoriska grunden för verksamheten.
I figur 3 och 4 tidigare i rapporten framgår det att engelska, svenska och de
samhällsorienterade ämnena är störst inom ämneslärarutbildningen. Vi tror att även
de långsiktiga utvecklingsmöjligheterna för ämneslärarutbildningen skulle gynnas av
att de ämnena finns samlade i en och samma institution (men då inte samma
institution som den för lärarutbildningen upp till årskurs 6). Att samla större delen
av verksamheten riktad mot de yngre årskurserna i en institution och större delen av
ämneslärarutbildningen i en annan skulle kunna ses som ett steg tillbaka mot en
traditionell lärarhögskola. Här är det emellertid viktigt att poängtera att det inom de
här två institutionerna kommer att bedrivas mycket annan verksamhet som inte är
en del av lärarutbildningen. Den ämnesrelaterade vetenskapliga kompetensen inom
institutionerna bygger på väldigt mycket mer verksamhet än den som har direkta
kopplingar till lärarutbildningen. Förutsättningarna för till exempel de
samhällsorienterade ämnena att samarbeta och bedriva problemorienterad
tvärvetenskaplig forskning även utan direkt koppling till lärarutbildningen borde
även de långsiktigt bli bättre om de är placerade i samma institution.

Det finns en del att anföra maa ovanstående. En inkonsekvens är att samtidigt som
argumentet är att lärarutbildningen förväntas vinna i styrka på att verksamheten
koncentreras till färre institutioner så delas samhällskunskapen inom ÄLP med
förslaget upp på tre institutioner istället för dagens två.
Konstaterande av att ”mycket av humanioraverksamheten på LiU beställs och
resurssätts av medel från Utbildningsvetenskap” välkomnas. Kanske har vi inom
UV varken själva eller andra på allvar förstått dessa förhållanden. I ljuset av
utredningen och arbetet med vårt eget underlag har insikt om att vi dels kanske bör
flytta fram UV:s positioner visavi en del ämnen, dels att UV och Filfak nog med
fördel bör uppträda mer samlat i samarbetet med ämnen där båda har omfattande
uppdrag.
Att det formella ansvaret för utbildning ligger på UV men att det praktiska
genomförandet av kurserna sker på institutionerna skiljer sig inte från övriga
utbildningar och fakulteter vid LiU. Det kan dock tilläggas att våra utbildningar ofta
tar i anspråk kompetens som finns vid många institutioner och att vi byggt
organisationen så att programmens hålls samman av de programansvariga
utbildningsledarna, programmöten och ämnes-/områdes-/UK-råd och andra
funktioner. Det är alltså inte så att det praktiska genomförandet och utveckling
enbart sker på institutionsnivå. Men den organisation vi har med värd- och
samarbetsinstitutioner sker redan idag mycket samarbete och utveckling av
institutioner i samverkan.
F-3 är inte uppdelad på två institutioner utan ges vid två campus i samarbete
mellan flera institutioner, varav två har merparten av kursansvaret. Inte heller
innebär utredningens förslag att hela F-3 samlas till en institution.
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Eventuella fördelar med att samla en del samhällsvetenskapliga ämnen vid den
nya institutionen är sannolikt större för Filfak:s verksamhet än för
lärarutbildningen.

Ekonomiska utmaningar
Avslutningsvis måste än en gång konstateras att underskotten är besvärande. Det är
svårt att komma runt att språkstudenterna är få och kostnaderna för slöjd höga. Det
kan dock vara av värde att sätta in dessa förhållanden i ett större sammanhang.
För det första hade institutionen ett negativt myndighetskapital redan när den
bildades. Man har alltså kämpat i uppförsbacke i många år. Samtidigt har den nya
institutionsledning som tillträdde 2015 genomfört ett mycket omfattande arbete
med att både skapa ordning och reda samt klarhet i institutionens ekonomi.
Insatser som gör att man nu med större ackurates både kan se och uttala sig om
ekonomin för institutionens olika delar, exempelvis var utmaningarna är störst.
Man har också varit framgångsrik med att inrätta institutionsgemensamma
tillämpningar för ex tjänsteplanering, budgetering mm. En del lokaler har sagts upp
och andra lokaler utnyttjas mer effektivt. Allt detta har medfört besparingar och
med de strategiska medel som idag riktas mot IKK så ökar inte det negativa
myndighetskapitalet. Arbetet har fortlöpande avhandlats i sk trepartsdialoger
(institution, fakultet och universitetsledningen). Ansträngningarna har varit
framgångsrika men också krävande både för ledningen och medarbetarna. Det finns
uppenbara risker för en bitter eftersmak om detta arbete, och de ökade
möjligheterna till att förstå institutionens ekonomi, möts upp av att verksamheter
med stor skyndsamhet avvecklas.
Hur har den nuvarande ekonomiska situationen kunnat uppstå? Här ska inte
göras några förslag att förklara det men sammantaget är det naturligtvis i hög grad
en ledningsfråga, inom institutionen, universitetsledningen och berörda fakulteter.
Ovan har de förändringar som rektor beslutade om 2016 beskrivits.
Underskotten kan också sättas i perspektiv. För IKK:s del är de ca 32 milj kr,
vilket kan relateras till LiU:s totala årliga omslutning avseende grundutbildning på
ca 1,5 miljard kr. Betraktat så finns det, om viljan finns, sannolikt möjlighet att
hantera underskotten utan att lägga ner verksamheter. Att göra så med hela eller
delar av underskotten förutsätter dock att rektor och universitetsstyrelsen väljer en
sådan lösning.

Bilagor
1. Ekonomiska underlag
2. Utbildningsvolym, behov och uppdrag
3. Angående utredningsförslag om slöjdutbildningar, Wever och Nåbo, IEI.
4. Slöjd – vetenskaplig kompetens
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Ekonomiska underlag
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Nedan presenteras IB 2018, resultat 2017 och intäkter 2017 för de ämnen som i
Humaniorautredningen föreslås avvecklas. I vissa fall finns oklarhet vad gäller
tidigare bokföringar och en uppdelning görs därför i UV, Filfak samt Övriga/oklart
där det sistnämnda dels kan vara andra fakulteter men också delar som inte kunnat
delas upp korrekt mellan UV och Filfak. Med stor sannolikhet finns dock trots detta
också fel i redovisad fördelning mellan UV och Filfak.
Intäkten 2017 redovisas för att få ett storleksförhållande beträffande de ingående
balanserna. Längst till höger återfinns för jämförelse summan av de ingående
balanserna (GU+FO) samt de IB som redovisades i humaniorautredningen.
Noterbart är skillnaden inom slöjden.
Verksamhet

FO
Summa Enligt utredning
IB 2018
Intäkt 2017 UV:s andel av
Resultat 2017
IB 2018 Resultat 2017 IB 2018 IB 2018
UV
Filfak Övriga/oklart Totalt
intäkt 2019 UV Filfak Övriga/oklart Totalt Totalt Totalt
Utomhuspedagogik -8 554
-8 554
2 744
-3
-1 150
-9 704
-9 704
Socialantropologi
-4 946
-4 946
2 232
-47
-1 304
-6 250
-6 250
Slöjd
-8 279 2 176
308 -5 795
12 768
60% -186 2 011
23 1 563
12
-5 783
-12 033
Moderna språk
Gemensam1
Franska
Spanska
Tyska
Totalt

GU

-5 294
-2 033
-3 236
-25

-8 538

-1 005 -14 837

247
-3 120
-5 665

-1 334
257
30
42

-22 127 -11 308
1

9 222

-1 334
-1 529
-6 326
-5 648

3 743
3 041
2 438

-697 -34 132

26 966

-566 1 074
12%
26%
16%

393
-760
-199

225
695
154

-755 3 038

21

23

-23 -14 813

641
-65
-47

-26
49
0

-1 334
-1 554
-6 277
-5 648

44 2 092

-2 419

23
0
-2

529

-23

-23 -36 551

-14 590

-40 985

Till stor del från engelska som tidigare ingick i samma miljö

Tabell 1 IB2018 och resultat 2017 i tkr för ämnen som föreslås avvecklas. Uppdelat på GU och FO samt per
fakultet.
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IB och resultat - Franska

Tabell 2 Resultat för Franska (tkr)

Tabell 3 IB Franska (tkr)
Inom ämnet Franska återfinns de negativa balanserna inom UV medan FFK hade ett
något positivt myndighetskapital vid ingången till 2018. UV:s negativa balans har minskat
sedan 2016. Nedan syns hur ämnet under 2019 beräknas få strategiska medel utöver
kursbudget enligt IKK:s budget för 2019.
2019
Filfak
Franska

Strategiska satsningar
UV
Rektor
Totalt
355
62
667
1 084

Tabell 4 Strategiska satsningar Franska (tkr)
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IB och resultat - Spanska

Tabell 5 Resultat Spanska (tkr)

Tabell 6 IB Spanska (tkr)
Ämnet Spanska har jämnstora negativa balanserade kapital hos Ffk och UV. Under
senaste åren har resultaten varit relativt nära noll. Ffk, UV och rektor skjuter 2019 till
medel enligt nedan.
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2019
Filfak
Spanska

Strategiska satsningar
UV
Rektor
Totalt
555
200
667
1 422

Tabell 7 Strategiska satsningar Spanska (tkr)

IB och resultat - Tyska

Tabell 8 Resultat Tyska (tkr)

Tabell 9 IB Tyska (tkr)
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Inom Tyska ligger hela den negativa balansen på FFK. Stödet till ämnet kommer enligt
IKK:s budget för 2019 från FFK, UV och rektor enligt nedan:
2019
Filfak
Tyska

Strategiska satsningar
UV
Rektor
Totalt
257
124
667
1 048

Tabell 10 Strategiska satsningar Tyska (tkr)

IB och resultat - Slöjd

Tabell 11 Resultat Slöjd (tkr)

Tabell 12 IB Slöjd (tkr)
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Den ingående balansen har en negativ utveckling för UV men positiv för Ffk som sedan
något år återfått en positiv ingående balans.
Slöjdämnena har under senaste åren fått ta del av de strategiska satsningarna och för
2019 beräknas följande tillskott ske till ordinarie kursmedel:
2019
Strategiska satsningar
Filfak
UV
Rektor
Totalt
Slöjd
844
844
Tabell 13 Strategiska satsningar Slöjd (tkr)

En positiv utveckling har under senaste åren skett vad gäller antalet sökande som ökar
något:

Tabell 14 Antal sökande/registrerade Slöjd (tkr)
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Historiskt utfall per ämne
Antalet helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HST) anges nedan 20142017 för de tre moderna språken samt slöjdämnena. Ingen tydlig trend finns för de
moderna språken vad gäller antalet helårsstudenter. För slöjden finns däremot en
uppåtgående trend. För antalet helårsprestationer ska nämnas att det finns en
eftersläpning mot antalet helårsstudenter.

Franska
UV:s studenter som läser franska gör det i de allra flesta fall inom
Ämneslärarprogrammet där medelvärdet av antalet helårsstudenter (HST) varit ca
4,5 2014-2017. Det finns dock också studenter inom de bidragsfinansierade
utbildningarna ULV och VAL som läser franska. Det görs inom ramen för fristående
kurs från Filfak. Den sistnämnda gruppen är som syns nedan växande om än liten.

Figur 1 HST och HPR för Franska - Utfall 2014-2017

Spanska
Antalet studenter som läser spanska är något fler än vad som är fallet för franskan.
Inom ÄLP har medelvärdet av antalet HST varit ca 7,5 2014-2017.

Figur 2 HST och HPR för Spanska - Utfall 2014-2017
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Tyska
Tyska är det minsta av de tre moderna språken. Antalet HST inom ÄLP har i
genomsnitt varit knappt 4,5 under åren 2014-2017. Inom de bidragsfinansierade
utbildningarna är ämnet mycket litet.

Figur 3 HST och HPR för Tyska - Utfall 2014-2017

Slöjd
I slöjdämnena består den anslagsfinansierade utbildningen både av kurser inom
Ämneslärarprogrammet men också av fristående kurser. Där det senare utgör den
stora volymen. Inom den bidragsfinansierade delen ingår framförallt studenter från
VAL.
Utfallet från 2014-2017 visar en positiv trend gällande antalet helårsstudenter inom
anslagsfinansierade delarna för både Textilslöjd och Trä- och metallslöjd.

Figur 4 HST och HPR för Textilslöjd - Utfall 2014-2017
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Figur 5 HST och HPR för Trä- och metallslöjd - Utfall 2014-2017
I viss mån kan det ökade antalet HST bero på att de första studenterna från
ämneslärarprogrammet kunde ta examen först ht15. Utfallet 2014 kan därför varit
något mindre inom ÄLP av denna orsak. Tidiga år fanns det dock fler studenter på
det äldre Lärarprogrammet som i viss mån borde kompenserat för detta.
Om enbart anslagsfinansierade fristående kurser beaktas syns dock även här en
kraftig uppgång.

Figur 6 HST och HPR för fristående kurser i slöjd
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Ekonomiska konsekvenser
Nedan gås de ekonomiska konsekvenserna för området igenom för olika alternativ.
Genomgången görs per ämne med en avslutande totalbild.
I det som benämns alternativ A kvarstår ämnena i såväl program som, i
förekommande fall, fristående kurs. Förändringar har under senaste åren gjorts för
att förbättra sina ekonomiska resultat och fler förändringar behöver göras
fortsättningsvis.
Alla ämnena får i dagsläget extra resurser via strategiska satsningar, dessa måste i
de flesta fall vara kvar i sin helhet.
I alternativ B läggs ämnet ner i enlighet med Humaniorautredningens förslag. Här
redovisas framtida effekter av detta i form av minskade intäkter till området och en
minskad produktion. Förändringarna är beräknade för hela området och inkluderar
därför att färre studenter inom t.ex. ämneslärarprogrammet inte bara ger mindre
produktion i de nedlagda ämnena utan också i UK-kurser och de andra ämnen som
dessa studenter hade valt. Här syns också minskade kostnader för den stöttning
som finns i dagsläget samt minskade kostnader för till exempel ämnesansvariga och
kursmentorer när antalet ämnen på ÄLP och KPU minskar.
Den förändrade produktionen för bidragsutbildningar som VAL och ULV är
svårprognosticerad, bland annat för att utbildningarna växer i storlek. Endast en
försiktig prognos är här medtagen. Den verkliga förändringen är troligtvis betydligt
större.
Det som nedan redovisas som ”avdrag på prislappar till fakultet” är det avdrag som
görs på alla prislappar innan de programspecifika prislapparna bestäms. De
anslagsmedel som här frigörs används till olika former av satsningar, till exempel
för att stärka upp småämnen inom ÄLP, ämnet svenska inom F-3, kursmentorer,
ämnesansvariga, mm. De medel som frigörs inom bidrags och
uppdragsutbildningar används dels till lönekostnader på fakulteten kopplade till
dessa utbildningar men också för att till exempel säkerställa att tillräckligt med
medel finns under projektens sista år.
Avdragen är störst från prislapparna NA/TE och LU då de har en relativt god
tilldelning, betydligt mindre avdrag görs från HU/SA-prislappen. Detta innebär att
avdragens storlek skiljer sig åt mycket mellan vilka ämnen som beaktas. Avdragens
storlek skiljer sig också åt mellan olika typer av program.
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Redovisade avdrag berör inte bara kurser i aktuellt ämne utan är en prognosticerad
sammanställning av avdrag från samtliga kurser som läses av berörda studenter.1
Beräknade värden ska ses som mycket ungefärliga.

Franska
Alternativ A
Ämnet franska får 2019 ett ekonomiskt stöd från UV på 62 tkr dessa medel behövs
fortsatt för att ämnet ska kunna bestå. Med de strategiska satsningar som görs på
ämnet växer inte den negativa balansen. Den negativa balans som finns inom
grundutbildning för UV är på -2033 tkr som ska ställas i relation till de årliga
intäkterna från UV på ca 360 tkr. För att på sikt kunna göra återbetalningar som
minskar den negativa balansen behöver ämnets intäkter öka. (Filfak har inom
franska ett positivt myndighetskapital och ämnets totala IB är ca 1 500 tkr).
UV finansierar, precis som till alla andra ämnen inom ÄLP och KPU ämnesanvar
inom franska. Årlig kostnad ca 100 tkr.
Alternativ B:
Utan ämnet skulle UV:s årliga produktion minska med ca 700 tkr för
anslagsutbildning och 400 tkr inom VAL och UVL. Beroende på hur studenterna
väljer att kombinera sina ämnen inom ämneslärarprogrammet kan denna
minskning slå på flera olika sätt. Volymen av UK-kurser bedöms minska med 217
tkr (0,5%) inom den anslagsfinansierade utbildningen. Vad gäller övriga ämnen är
det framförallt engelska och svenska som berörs.
En marginell minskning av UV:s intäkter skulle ske på grund av minskade avdrag
från prislapparna. Nedanstående beräkning är dock mycket osäker då det finns en
stor påverkan av vilket ingångsämne studenterna har och i vilket ämne de väljer att
göra sina examensarbeten i.

Prognosen är gjord med budget 2019 som grund och resultatet beror därför delvis på
hur studenter i aktuella ämnen fördelas på olika årskurser och hur befintliga studenter
har valt examensarbetsämne. Examensarbeten har en egen prislapp som tack vare
omfördelningar ligger relativt högt. Ett HU/SA-ämne som många väljer att göra sina
examensarbeten i kommer därmed innebära små avdrag till området.
1
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Konsekvenser för utbildningsvetenskap
Produktionsförändring för UV
Resultat
Förändrat avdrag på prislappar till fakultet
Förändrat strategiskt stöd till ämne
Ämnesansvar ÄLP
Ämnesansvar KPU
Kursmentor ÄLP
Totalt
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Anslag
Bidrag/uppdrag Totalt
-697
-390
-1 087

-4
62
94
6
43
201

-105

-105

-109
62
94
6
43
96

Tabell 15 Några ekonomiska konsekvenser för området av om Franska skulle
avvecklas (tkr).

Spanska
Alternativ A:
Ämnet spanska får 2019 ett ekonomiskt stöd från UV på 200 tkr dessa medel
behövs fortsatt för att ämnet ska kunna bestå. Med de strategiska satsningar som
görs på ämnet växer inte den negativa balansen. Den negativa balans som finns
inom grundutbildning för UV är på 3 236 tkr som ska ställas i relation till de årliga
intäkterna från UV på ca 850 tkr. (Filfak har inom spanska ett negativt
myndighetskapital och ämnets totala IB är ca - 6 300 tkr).För att på sikt kunna göra
återbetalningar som minskar den negativa balansen behöver ämnets intäkter öka.
UV finansierar, precis som till alla andra ämnen inom ÄLP och KPU ämnesanvar
inom spanska. Årlig kostnad ca 100 tkr.

Alternativ B:
Utan ämnet skulle UV:s årliga produktion minska med ca 1 300 tkr för
anslagsutbildning och 300 tkr inom VAL och UVL. Beroende på hur studenterna
väljer att kombinera sina ämnen inom ämneslärarprogrammet kan denna
minskning slå på flera olika sätt. Volymen av UK-kurser bedöms minska med 328
tkr (0,7%) inom den anslagsfinansierade utbildningen. Vad gäller övriga ämnen är
det framförallt engelska och svenska som berörs.
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Konsekvenser för utbildningsvetenskap
Produktionsförändring för UV
Resultat
Förändrat avdrag på prislappar till fakultet
Förändrat strategiskt stöd till ämne
Ämnesansvar ÄLP
Ämnesansvar KPU
Kursmentor ÄLP
Totalt
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Anslag
Bidrag/uppdrag Totalt
-1 268
-314
-1 582

-38
200
94
6
43
305

-73

-73

-111
200
94
6
43
232

Tabell 16 Några ekonomiska konsekvenser för området av om Spanska skulle
avvecklas (tkr).

Tyska
Alternativ A
Ämnet tyska får 2019 ett ekonomiskt stöd från UV på 124 tkr dessa medel behövs
fortsatt för att ämnet ska kunna bestå. Totalt erhåller ämnet ca 330 tkr från UV.
Ingen större negativ balans finns inom grundutbildning för UV. Ämnets totala
negativa balans är dock nästan 5 700 tkr.
UV finansierar, precis som till alla andra ämnen inom ÄLP och KPU ämnesanvar
inom tyska. Årlig kostnad ca 100 tkr.

Alternativ B
Utan ämnet skulle UV:s årliga produktion minska med ca 560 tkr för
anslagsutbildning och 300 tkr inom VAL och UVL. Beroende på hur studenterna
väljer att kombinera sina ämnen inom ämneslärarprogrammet kan denna
minskning slå på flera olika sätt. Volymen av UK-kurser bedöms minska med 185
tkr (0,4%) inom den anslagsfinansierade utbildningen. Vad gäller övriga ämnen är
det framförallt engelska och svenska som berörs.
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Konsekvenser för utbildningsvetenskap
Produktionsförändring för UV
Resultat
Förändrat avdrag på prislappar till fakultet
Förändrat strategiskt stöd till ämne
Ämnesansvar ÄLP
Ämnesansvar KPU
Kursmentor ÄLP
Totalt
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Anslag
Bidrag/uppdrag Totalt
-560
-314
-874

-41
124
94
6
43
226

-73

-73

-114
124
94
6
43
153

Tabell 17 Några ekonomiska konsekvenser för området av om Tyska skulle
avvecklas (tkr).

Slöjd
Alternativ A
Slöjdämnena (textilslöjd och trä- och metallslöjd) får 2019 ett ekonomiskt stöd från
UV på 844 tkr. En stor del av dessa medel behövs fortsatt för att ämnena ska kunna
bestå.
För 2018 förväntas ett negativt resultat men med utbyggnad av fristående
distanskurser och effektiviseringar kan utvecklingen vändas till positiva resultat.
Söktrycket till de fristående distanskurserna är gott och eventuellt skulle en
fördubbling av antalet studenter kunna göras. Det räcker dock med en utökning
med ca 70% för att ett positivt resultat på några hundra tusen ska kunna erhållas för
utbildningarna inom UV.
Den ingående balansen som för UV är - 8 279 tkr kan då börja återbetalas (ämnets
totala balans är -5800 tkr).
UV finansierar, precis som till alla andra ämnen inom ÄLP och KPU ämnesanvar
inom slöjd. Årlig kostnad ca 200 tkr.

Alternativ B
Nedan syns bland annat konsekvenser i form av minskad produktion för området
(innebär en ökad underproduktion) och minskade avdrag till omfördelningar inom
fakulteten i jämförelse med nuvarande verksamhet. Dvs inte i jämförelse med den
planerade utökning av distanskurser som nämns ovan.
Utan slöjdämnena skulle UV:s årliga produktion minska med ca 8 200 tkr för
anslagsutbildning och 1 200 tkr inom VAL och UVL. Beroende på hur studenterna
väljer att kombinera sina ämnen inom ämneslärarprogrammet kan denna
minskning slå på flera olika sätt. Volymen av UK-kurser bedöms minska med
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717 tkr (1,5%) inom den anslagsfinansierade utbildningen. Vad gäller övriga ämnen
som berörs bör teknikämnet nämnas. Detta för att ämnet är mycket litet inom
Ämneslärarprogrammet och ca 1/5 av studenterna historiskt har kommit från en
slöjdingång.
De minskade intäkterna (genom avdrag) till området ligger på drygt 700 tkr årligen
om slöjdämnena skulle avvecklas. Skillnaden vad gäller både produktion och
minskat avdrag mellan avveckling och utbyggnad är ännu större.
Konsekvenser för utbildningsvetenskap
Produktionsförändring för UV
Resultat
Förändrat avdrag på prislappar till fakultet
Förändrat strategiskt stöd till ämne
Ämnesansvar ÄLP
Ämnesansvar KPU
Kursmentor ÄLP
Totalt

Anslag
Bidrag/uppdrag Totalt
-8 234
-1 216
-9 450

-725
844
187
18
130
454

-238

-238

-963
844
187
18
130
216

Tabell 18 Några ekonomiska konsekvenser för området av om Slöjdämnena skulle
avvecklas (tkr).

Utomhuspedagogik
Endast kurser inom IKK berörs och volymen på denna del har sjunkit drastiskt i och
med att mycket flyttat till IBL. Den kvarvarande delen har på IKK en negativ
ingående balans 2018 på 8 554 tkr.
Om ämnets kurser på IKK inte längre skulle ges minskar UV:s produktion med ca
700 tkr och de avdrag som görs minskar med nästan 90 tkr. Avdragets storlek är
ungefär lika stor som den satsning som görs på ämnet (med hjälp av del av den
miljon som UV årligen stöttar IKK med).
Konsekvenser för utbildningsvetenskap
Produktionsförändring för UV
Resultat
Förändrat avdrag på prislappar till fakultet
Förändrat strategiskt stöd till ämne
Totalt

Anslag
Bidrag/uppdrag Totalt
-707
-707

-88
89
1

0

-88
89
1

Tabell 19 Några ekonomiska konsekvenser för området av om Utomhuspedagogik
IKK skulle avvecklas (tkr).
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Effekter av om samtliga föreslagna ämnen avvecklas
Sammantaget skulle nedanstående effekter troligtvis uppstå om samtliga föreslagna
ämnen avvecklades. Vad gäller ULV och VAL som är bidragsfinansierade är
nedanstående troligtvis en kraftig underskattning av de negativa effekterna. Detta
då denna typ av utbildningar är mycket svårprognosticerad och nedan angivna
belopp kommer från beräkningar från budget 2019 som är mycket försiktig i sina
prognoser av kommande år.
Vad gäller vissa kostnader som finns under anslag är de i flera fall kopplade till
programupplägget på ÄLP och KPU och inte direkt till ämnena.

Konsekvenser för utbildningsvetenskap
Produktionsförändring för UV
Resultat
Förändrat avdrag på prislappar till fakultet
Förändrat strategiskt stöd till ämne
Ämnesansvar ÄLP
Ämnesansvar KPU
Kursmentor ÄLP
Totalt

Anslag
Bidrag/uppdrag Totalt
-11 466
-2 234 -13 700

-896
1 319
469
36
260
1 188

-489

-489

-1 385
1 319
469
36
260
699

Tabell 20 Några ekonomiska konsekvenser för området vid avveckling av
samtliga ämnen som föreslås avvecklas (tkr). Produktionsförändringen för
bidragsfinansierad utbildning är troligtvis betydligt större än vad som här anges.
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Underproduktion
Utbildningsvetenskap har för att kunna
genomföra en utbyggnad sedan 2015 fått
en kraftig ökning av takbeloppet för
anslagsfinansierad grundutbildning.
Utbyggnadsuppdragen som framgår av
regleringsbreven innefattar en utökning
jämfört med 2014 med drygt 200
nybörjarstudenter och takbeloppet ökar
under utbyggnadstiden från drygt
150 000 tkr till nästan 210 000 tkr 2020.
Under några år kunde området öka den
anslagsfinansierade produktionen men
på grund av ett minskat söktryck har
antalet antagna minskat under senaste
åren med en kommande kraftig
underproduktion som följd (se nedan).
Förhoppningsvis kan nya initiativ och
satsningar tillsammans med växande
kullar som slutar gymnasiet på sikt vända
den nedåtgående trenden men det
minskade söktrycket till
lärarutbildningar är nationell och inga
större förändringar är att vänta.

Figur 7 Utbildningsvetenskaps
takbelopp 2014-2021

Figur 8 Utfall och prognos för anslagsfinansierad grundutbildning inom UV
(enligt budget 2019)
Även LiU som helhet underproducerar under kommande år, enligt senaste
prognosen; 58 mnkr 2018, 48 mnkr 2019 samt ca 25 mnkr 2020 och 2021. Om
något/några år förväntas universitetet slå i gränsen för möjligt anslagssparande.
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Om samtliga avvecklingsförslag som föreslås i humaniorautredningen träder i kraft
beräknas på sikt en ökad underproduktion för UV på 11,5 mnkr att läggas till ovan
nämnda prognosticerade underproduktion. Med färre ämnen minskas också
möjligheten att göra nya satsningar, t.ex. i form av fler fristående kurser i slöjd.
Möjligheten att uppnå de av regleringsbreven angivna utbyggnadsmålen för
lärarutbildning vad gäller antalet nybörjarstudenter på ett antal angivna
lärarutbildningar (däribland ÄLP och KPU) försvåras därmed kraftigt.

Figur 9 Produktion av anslagsfinansierad grundutbildning 2018-2022 vid några
olika alternativ (tkr).

Figur 10 Underproduktion 2018-2026 för olika alternativ (tkr).
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Effekter av utökning av fristående distanskurser i slöjd
Om slöjdämnena ökar sina fristående distanskurser med 70% kommer områdets
produktion öka med drygt 3 mnkr och avdragen som görs till, för området
gemensamma kostnader, öka med drygt 200 tkr. Medel som kan användas till
strategiska satsningar.
Konsekvenser för utbildningsvetenskap
Produktionsförändring för UV
Resultat
Förändrat avdrag på prislappar till fakultet
Förändrat strategiskt stöd till ämne
Totalt

Anslag
Bidrag/uppdrag Totalt
3 086
3 086

211
211

0

211
0
211

Tabell 21 Några ekonomiska konsekvenser för området om distanskurserna i slöjd
ökar med 70% (tkr).

Figur 11 Underproduktion 2018-2026 för olika alternativ (tkr).
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Utbildningsvolym, behov och uppdrag
Denna bilaga fanns också med i underlaget till SUV 4 dec 2018 (som bilaga nr 4)
(Dnr 2018-00864). En del av tabellerna finns återgivna också i huvudtexten.
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Utbildningsbehovet av lärare i moderna språk och
slöjd
Skolverket konstaterar i sin promemoria att andelen obehöriga lärare ökar.1 Av 16
500 lärare, räknat i heltidstjänster, som har nyanställts under läsåret 2016/2017,
saknar 57 procent pedagogisk högskoleexamen. Vidare påpekar Skolverket att
bristen på lärare är fortsatt allvarlig och att det går fler elever än tidigare i
grundskolan och gymnasiet.
Andelen behöriga lärare i moderna språk
Enligt skolförordningen skall eleven i grundskolan erbjudas minst två av språken
franska, spanska och tyska inför språkvalen i moderna språk. Eleven skall göra sitt
språkval senast inför årskurs 6. I gymnasiet är det obligatoriskt att läsa moderna
språk på följande program: Humanistiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet. På de
gymnasieprogram där moderna språk är ett obligatoriskt ämne skall skolan alltid
erbjuda franska, spanska och tyska. Moderna språk kan dessutom läsas som kurser
inom programfördjupningen i flera program.
Enligt Skolverket så fördelar sig andelen behöriga lärare läsåret 2016/2017 i
franska, spanska och tyska i årskurs 4-6, årskurs 7-9 och gymnasiet på följande sätt:
Tabell 1: Andelen behöriga lärare i moderna åk 4-6, åk 7-9 och gymnasiet 2016/2017.
Ämne

Åk 4-6

Åk 7-9

Gymnasiet

Franska

Cirka 55 %

Cirka 75 %

Cirka 80 %

Spanska

Cirka 50 %

Cirka 60 %

Cirka 75 %

Tyska

Cirka 60 %

Cirka 80 %

Cirka 80 %

Tydligt är att det finns behov av att utbilda fler lärare i franska, spanska och tyska i
både grundskolan och gymnasiet. Tabellen visar att den lägsta andel behöriga lärare
återfinns i åk 4-6.
Andelen behöriga lärare i slöjd
Slöjd är ett ämne i grundskolan som är obligatoriskt. Med Lgr 11 infördes ett
centralt innehåll, indelat i fyra kunskapsområden och angivet som innehållspunkter
för årskurserna 1–3, 4–6 respektive 7–9. Även i slöjd finns det behov av att utbilda
fler lärare. I åk 1-3 är endast 40 % av lärarna behöriga medan motsvarande siffra för
åk 7-9 är två tredjedelar.

1

Skolverkets PM: Pedagogisk personal läsåret 2016/2017.
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Tabell 2: Andelen behöriga lärare i slöjd åk 4-6, och åk 7-9 läsåret 2016/2017.
Ämne

Åk 1-3

Åk 4-6

Åk 7-9

Slöjd

Cirka 40 %

Cirka 50 %

Cirka 65 %

Skolverket bedömer det årliga examinationsbehovet till grundskolans årskurs 7-9
samt gymnasiet enligt nedan. För examinationsbehovet till årskurs 1-3 samt 4-6
saknas ämnesuppdelad statistik. Det totala examinationsbehovet till 4-6 är dock
nästan lika stort som till 7-9.
Tabell 3: Årligt examinationsbehov.

Linköpings universitets utbildningsuppdrag
Anslagsfinansierad lärarutbildning
För att möta den stora bristen på behöriga lärare har riksdagen vid flera tillfällen
beslutat om utökade utbildningsuppdrag. Inför 2015 fick LiU i regleringsbrevet för
universitet och högskolor i uppdrag att årligen öka antalet programnybörjare på
Förskollärarprogrammet, Kompletterande pedagogisk utbildning,
Grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3 samt Speciallärar- och
specialpedagogprogrammen. Den totala ökningen specificerades till 154 fler
nybörjarstudenter jämfört med 2014.
Från och med 2017 kom uppdrag om ytterligare utökning, denna gång totalt 55
nybörjarstudenter fördelade på Förskollärarprogrammet, Kompletterande
pedagogisk utbildning, Grundlärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet.
Nedan syns angiven utbyggnad per utbildning, för att förenkla är
grundlärarprogrammet ej uppdelat trots att första utbyggnaden var riktad specifikt
mot inriktningen mot F-3.

LINKÖPINGS UNIVERSITET
UTBILDNINGSVETENSKAP
4(16)

Tabell 4: Utbyggnadsuppdrag.
Utbyggnad jämfört med 2014 enligt regleringsbrev 2015 och 2017 (antal nybörjarstudenter)
Program
2015
2016
2017
2018
Förskollärarprogrammet
45
45
55
55
Grundlärarprogrammet
38
38
63
63
Ämneslärarprogrammet
0
0
10
10
Kompletterande pedagogisk utbildning
34
34
44
44
Speciallärar- och specialpedagogprogrammen
37
37
37
37
Totalt antal extra nybörjarstudenter
154
154
209
209

2019
55
63
10
44
37
209

2020
55
63
10
44
37
209

2021
55
63
10
44
37
209

Enligt regleringsbrevet 2018 ska universitet och högskolor
”i årsredovisningen särskilt kommentera hur den utbyggnad av vissa hälso- och
sjukvårdsutbildningar samt förskollärar- och lärarutbildningar som inleddes 2015
fortlöper, liksom utbyggnadens omfattning i förhållande till uppsatta mål. De lärosäten
som inte lever upp till målen för utbyggnaden ska redovisa vilka åtgärder de har vidtagit
för att uppnå målen.”

Motsvarande redovisningskrav kan senare komma även för utbyggnaden som
startade 2017, För LiU:s del har dock de senaste årens minskade söktryck inneburit
att antalet nybörjarstudenter inom dessa utbildningar istället är lägre än 2014.
Då flera program ökade kraftigt redan till 2014 lyfts det dock ibland att jämförelsen
på LiU borde göras mot 2013. En sådan jämförelse ger dock även den färre
nybörjarstudenter 2018 än 2013.
Ställs den faktiska förändringen av antalet nybörjarstudenter mot regleringsbrevens
utbyggnadsdirektiv fås att det inom dessa program borde varit 267 fler
nybörjarstudenter 2018. Utbildningarna som leder till ämneslärarexamen
(Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning) borde
tillsammans haft 48 fler nybörjarstudenter (vilket motsvarar 15 % av antalet som
började 2018).
Tabell 5: Utbyggnad i förhållande till uppdrag i regleringsbrev.
Verklig utbyggnad (jämfört med 2013) i förhållande till uppdrag i regleringsbrev
Program
2015
2016
2017
Förskollärarprogrammet
15
17
-49
Grundlärarprogrammet
40
-13
-38
Ämneslärarprogrammet
-20
Kompletterande pedagogisk utbildning-20
5
-21
Speciallärar- och specialpedagogprogrammen
1
-43
-30
Totalt
36
-34
-158

2018
-104
-103
-32
-16
-12
-267
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Särskilda uppdrag och uppdragsutbildning
Linköpings universitet har fått tre särskilda uppdrag, Vidareutbildning av obehöriga
lärare (VAL), Utländska lärares vidareutbildning (ULV) och Fler vägar till
läraryrket, vars syfte är att öka andelen behöriga lärare i skolan.
Vidareutbildning av lärare (VAL) startade 2007 och åtta lärosäten i landet har fått
detta uppdrag. Utländska lärares vidareutbildning (ULV) startade 2008 och sex
lärosäten bedriver denna utbildning. Fler vägar till läraryrket (FIL) startade 2018
och bedrivs av sex lärosäten.
Linköpings universitet bedriver också ett samverkansprojekt med
arbetsförmedlingen, Snabbspåret för utländska lärare och förskollärare, vars syfte
är att öka andelen lärare i skolan. Utbildningen startade 2016. Samtliga lärosäten
som fått detta behöriga uppdrag bedriver också ULV.
Av tabellen nedan framkommer att det endast är Linköpings universitet och Umeå
universitet utöver de tre storstadsområdena, Malmö, Göteborg och Stockholm, som
fått samtliga av de ovan nämnda utbildningarna.
Tabell: 6 Lärosäten som erbjuder VAL, ULV, Fler vägar till läraryrket och Snabbspår för
utländska lärare och förskollärare.
MAU

GU

SU

LiU

UmU

VAL

X

x

x

x

x

ULV

X

x

x

x

x

FIL

X

x

x

x

x

Snabb.

X

x

x

x

x

JU
x

HDA

KaU

ÖU

x
x

x

x

x

x

Lärosäten som utbildar lärare i moderna språk och
slöjd
Moderna språk
Den som vill bli lärare i moderna språk kan läsa Ämneslärarprogrammet med
moderna språk (240 eller 270 hp för 7-9 och 300 hp för Gy) eller läsa ämnet och
sedan fortsätta till kompletterande pedagogisk utbildning eller skaffa en annan
legitimationsgrundande lärarexamen och komplettera med moderna språk för extra
behörighet.
Det finns i dagsläget 10 lärosäten som inom ÄLP tillhandahåller Ämneslärarexamen
inriktning mot gymnasiet i moderna språk och nio av dessa lärosäten är universitet.
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Av tabellen nedan framkommer att i stort sett samtliga lärosäten erbjuder studier i
franska, spanska och tyska.
Anmärkningsvärt är att Linköpings universitet är ett av endast fem lärosäten som
utbildar lärare mot åk 7-9 i moderna språk. Inget lärosäte från Stockholm är med
bland dessa.
Tabell 7: Lärosäten som erbjuder moderna språk åk 7-9 och gymnasiet inom ÄLP.
LiU

MU

GU

SU

Lund

UU

Linné

KU

HDA

Franska

X

x

X

x

x

Spanska

X

x

X

x

x

Tyska

X

x

X

x

x

Franska

X

x

X

x

x

X

x

Spanska

X

x

X

x

x

X

x

Tyska

X

x

X

x

x

X

x

UMU

Åk 7-9

Gymn.

x

x

x

x

x

x

x

Antalet studenter är relativt jämnt fördelade mellan de olika lärosätena.
Vid Linköpings universitet finns det möjlighet att efter avslutad lärarutbildning
komplettera med fristående kurser i moderna språk för extra behörighet.
Slöjd
Den som vill bli slöjdlärare kan läsa Ämneslärarprogrammet med slöjd 240/270 hp
eller läsa ämnet och sedan fortsätta till Kompletterande pedagogisk utbildning eller
skaffa en annan legitimationsgrundande lärarexamen och komplettera med slöjd för
extra behörighet.
Ämneslärarprogrammet åk 7-9 240/270 hp med slöjd som valbart ämne finns
endast vid Umeå universitet, Linköpings universitet, Göteborgs universitet och
Konstfack. Det är bara Linköpings universitet, Göteborgs universitet och Umeå
universitet som tar emot slöjd som ämne i Kompletterande pedagogisk utbildning
KPU 90hp.
I dagsläget erbjuds distanskurser i slöjd 1-90 hp endast vid Umeå universitet och
Linköpings universitet. Studenter som läser de fristående kurserna i slöjd består
nästan uteslutande av behöriga lärare som vill komplettera med ytterligare ämne
eller personer som avser att läsa in en lärarexamen inom ramen för Kompletterande
pedagogisk utbildning.
De senaste åren har Göteborg, Konstfack och Umeå universitet erbjudit kurser i
Lärarlyftet med slöjdinriktning för fritidspedagoger, lärare i åk 1-3, 4-6 och 7-9.
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Lärarlyftet ges på distans och är en bra möjlighet att komplettera sin
ämnesbehörighet. Det finns dock begränsningar i Lärarlyftet gällande krav på
examensvariant, verksamhet etc som gör att det inte är tillgängligt för alla
legitimerade lärare som vill ämneskomplettera.

Lärarutbildning i moderna språk och slöjd vid
Linköpings universitet
Den som vid Linköpings universitet vill utbilda sig till lärare i moderna språk eller
slöjd kan läsa Ämneslärarprogrammet eller först läsa ämnet och sedan fortsätta till
Kompletterande pedagogisk utbildning eller skaffa en annan legitimationsgrundande lärarexamen och komplettera med moderna språk eller slöjd för extra
behörighet.
Lärarutbildning i moderna språk och slöjd kan vid Linköpings universitet erhållas
från:
•
•
•
•

Ämneslärarprogrammet (ÄLP),
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare (KPU),
Vidareutbildning av lärare (VAL) och
Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

I redogörelsen nedan kommer de ovan nämnda utbildningarna att analyseras
avseende bland annat utbildningsvolym, examensfrekvens och antalet studenter i
pågående utbildning.
I redogörelsen nedan kommer fristående kurser i slöjd att diskuteras utifrån
följande aspekter: utbildningsvolym, examensfrekvens, legitimation och antalet
studenter i pågående utbildning.

Ämneslärarprogrammet
Inom Ämneslärarprogrammet finns totalt 19 olika ämnen bland vilka studenterna
ska välja två eller tre. Antalet studenter som påbörjar respektive ämne skiljer sig åt
mycket mellan olika ämnen, men även genomströmningen varierar.
Ett ämnes genomströmning inom ÄLP (från val av ämnet till examen) påverkas dels
av hur många studenter som av olika skäl helt avbryter sina lärarstudier eller byter
ämne inom ÄLP, dels av hur många som väljer att fortsätta sin väg till examen inom
ramen för ett annat program. I det sistnämnda fallet fås en ämneslärarexamen och
för en fullständig statistik över antalet studenter som får examen tack vare ÄLP
måste även hänsyn tas till dessa studenter. Därmed inte sagt att det enbart är
studenter från ÄLP som påbörjar dessa kompletterande program.
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Ämneslärarprogrammet antog första studenterna ht 2011 och de första examina
utfärdades inom programmet januari 2016 (7-9) respektive juni 2016 (gy). Därefter
har också studenter från kull ht2012 och ht2013 som följt ordinarie studieplan
hunnit ta examen.
Mellan 20 och 38 av de antagna till ÄLP har årligen valt slöjd eller något modernt
språk som ett av sina ämnen. Vilket motsvarar ca 10% av samtliga som antas.
Tabell 8: Antalet studenter med olika ämnen inom ÄLP.

Till och med mitten av oktober 2018 har inom ÄLP 39 examina utfärdats mot 7-9
och 123 mot Gy. Av dessa har följande antal haft franska, spanska, tyska, textilslöjd
eller trä- och metallslöjd som ett av sina ämnen (notera att endast kull h11-h13 ännu
har kunnat ta ut examen enligt ordinarie studieplan).
Tabell 9: Utställd examen i moderna språk eller slöjd inom ÄLP 2016 - okt 2018.
Inriktning

Franska

7-9

Spanska

Tyska

Textilslöjd

Trä- och
metallslöjd

Summa
moderna språk
eller slöjd

Andel av
examen (inom
ÄLP)

1

5

3

9

23 %

2

3

12

10 %

3

21

13%

Gy

5

4

3

-

Totalt

5

5

3

5

-

Av samtliga examina som utfärdats inom Ämneslärarprogrammet 7-9 har alltså
23 % något modernt språk eller något slöjdämne i sin examen medan de moderna
språken utgör 10 % av examen inom Ämneslärarprogrammet Gy.
För examen inom ÄLP krävs två eller tre ämnen beroende på ingång och kull, för de
studenter som vill ha färre ämnen är ett byte till framförallt KPU eller VAL ett

2
3

Erbjuds inte inom Gy
Erbjuds inte inom Gy
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alternativ efter att tillräckligt många ämnespoäng erhållits i det eller de ämnen
examen önskas i.
Exempelvis gäller följande för ingångsämnet textilslöjd kull ht11-ht15:
Tabell: 10 Antalet studenter i textilslöjd inom ÄLP kull ht11-ht15 som fullföljde studierna
eller bytt över till något annat program.
Ingång

Textilslöjd
(7-9)
kull ht11-ht15

Registrerade

46

Examen inom ÄLP

5

Kvar på ÄLP

12

Bytt till KPU

9

Bytt till VAL

1

Bytt till YRK

1

Bytt till fristående
kurser slöjd

1

Andra lärarutb.

2

Övrigt avbrott ÄLP

15

Kommentar

Endast kull ht11-ht13 har kunnat ta
examen inom ÄLP oktober 2018

Av dessa har 7 tagit examen inom KPU

Har examen

Som framgår av tabellen ovan antogs 46 studenter under perioden ht2011-ht2015
till ÄLP i slöjd, varav en knapp tredjedel har bytt till andra lärarprogram.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Studenter som antas till KPU kan ha ett, två eller tre olika ämnen vars ämnesstudier
ska vara avklarade för behörighet till utbildningen. Förutom pedagogik och VFU
ingår ämnesdidaktiska studier i KPU varför sådana också måste kunna erbjudas i de
ämnen som studenter antas i. Utbildningen startade 2012 och de första examina
togs ut sommaren 2015. Totalt har 329 personer antagits till KPU sedan starten
varav 25 % i franska, spanska, tyska och slöjd.
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Tabell 11: Antal och andel antagna och examen i moderna språk och slöjd 2012-ht 2018 i
KPU.

Av tabellen framkommer att 75 personer inom KPU har tagit examen. 70 % av de
som tagit examen i åk 7-9 har tagit examen i de moderna språken eller slöjd och en
tredjedel av de som har tagit examen mot gymnasiet har fått examen i de moderna
språken. Sammantaget har såldes cirka hälften av de som har tagit examen i KPU gjort
det i slöjd eller moderna språk. Vidare framkommer i tabellen nedan att 19 personer
har pågående studier antingen i moderna språk eller slöjd.
Tabell 12: Andelen utställda examen med moderna språk eller slöjd i KPU 2015-2018
oktober.
Ämne

Examen

Antal i studier

Franska

8

3

Spanska

10

3

Tyska

11

2

Slöjd

9

11

Totalt

38

19

Totalt samtliga
ämnen examen

75
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Utländska lärares vidareutbildning – särskilt uppdrag
Utländska lärares vidareutbildning startade ht 2008 och pågår fortfarande.
Utbildningen vänder sig till personer som har en utländsk lärarexamen och som
behöver komplettera utbildningen så att de kan få en svensk lärarlegitimation. I
ULV finns det dels personer som behöver en svensk lärarexamen för att få en
lärarlegitimation, dels personer som endast behöver komplettera utbildningen för
att få en lärarlegitimation.
Hitintills har 260 personer antagits till utbildningen och av dessa har nästan 40 %
tagit examen. Av tabellen nedan framkommer att 15 % av de som har erhållit
examen har fått det i moderna språk eller slöjd.
Tabell 13: Utställd examen med moderna språk eller slöjd samt aktiva studenter i ULV
kull H 09 - V18.
Ämne

Examen

Aktiva studenter

Franska

2

Spanska

5

Tyska

6

1

Slöjd

1

4

Totalt

14

5

Totalt samtliga

97 (15 %)

Som framgår av tabellen finns 5 aktiva studenter inom programmet som läser
moderna språk eller slöjd.

Snabbspåret för utländska lärare och förskollärare
Som nämndes tidigare startade Snabbspåret för utländska lärare och förskollärare
2016 och utbildningen ges på sex lärosäten. Utbildningen ges på uppdrag av
arbetsförmedling och den vänder sig till arabisktalande personer som har en
utländsk lärarexamen.
Totalt har cirka 130 personer antagits till utbildningen. Fem har antagits med slöjd
som ett ämne och de behöver komplettera utbildning. Därutöver har nio antagits
med franska som ett ämne och åtta av dessa behöver komplettera utbildning. De
som behöver komplettera utbildningen kommer att göra det inom ramen för ULV.
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Vidareutbildning av lärare – VALII
VAL II startade HT10 och antar studenter varje termin. HT18 är den 15:e
antagningsomgången. VAL II pågår till 2030 med sista ordinarie
antagningsomgång HT26. Utöver LIU ingår 7 andra lärosäten.
VAL II riktar sig till verksamma lärare i grundskolan, gymnasieskolan eller
motsvarande vuxenutbildning som inte saknar mer än 120 hp för relevant examen.
Även verksamma förskollärare med lång förskollärarerfarenhet kan läsa via VAL,
dock inte via LIU. I VAL II förekommer flera examensvarianter – äldre
utbildningar påbörjade före 2001, lärarexamen (grundskolas tidigare år, senare år,
gymnasieskolan och yrkesämnen) samt nya grundlärarexamen, ämneslärarexamen,
yrkeslärarexamen och förskollärarexamen. Hittills i VAL II har 441 examina
utfärdats från LiU av totalt 4821.

Moderna språk
I VAL II kull H10-V18 har LIU utfärdat 45 examina med minst ett av ämnena
spanska, franska, tyska. I 31 av dessa har ämnesstudierna i det moderna språket helt
eller delvis lästs vid LIU (inom program, fristående kurs, VAL eller en kombination
av dessa).
Tabell 14: Utställd examen samt aktiva studenter med moderna språk kull H10 - V18.
Ämne

Examen

Aktiva studenter

Franska

13

5

Spanska

18

11

Tyska

16

7

Totalt

45

23

Några examina innehåller fler än ett modernt språk. Det finns i dagsläget 23 aktiva
VAL-studenter på LIU som har minst ett modernt språk (5 franska, 11 spanska, 7
tyska).
Slöjd
I VAL II har hittills ställts ut 221 examina där slöjd ingår (slöjd/textilslöjd/trä- och
metallslöjd). 70 examina är utfärdade vid LIU varav 30 med inriktning mot
textilslöjd, 39 med inriktning mot trä- och metallslöjd och 1 med båda
slöjdinriktningarna.
Merparten av studenterna har läst ämnesstudier i slöjd på LIU (inom program,
fristående kurs, VAL II eller en kombination av dessa). Även en del studenter som
tagit ut examen från andra lärosäten har studerat sitt ämne på LIU.
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Tabell 15: Utställd examen med slöjd per lärosäte kull H10 - V18.
Lärosäte

Examen med slöjd

Ämnesstudier LIU

LiU

70

60

SU

49

5

GU

32

1

MAU

37

6

UmU

27

2

KaU

4

-

HDA

2

-

Summa

221

74

Det finns i dagsläget 431 aktiva studenter i VAL II på LIU varav 76 har slöjd som ett
av sina ämnen. Av dessa har 41 inriktning textilslöjd, 34 inriktning trä- och
metallslöjd och 1 inriktning slöjd. Majoriteten av studenterna siktar på
Ämneslärarexamen för åk 7-9 180 hp. För att rymmas i VAL II behöver sökande
normalt ha tidigare studier med sig. De flesta börjar därför studera fristående
distanskurserna i slöjd och söker sedan in till VAL II efter att ha läst 30- 60 hp i
ämnet. Inom VAL II kompletteras vanligtvis ämnesstudierna först och därefter läser
studenterna UVK och VFU.

Fristående kurs i slöjd
Studenter som läser de fristående kurserna i slöjd består nästan uteslutande av
behöriga lärare som vill komplettera med ytterligare ämne eller personer som avser
att läsa in en lärarexamen.
I tabellen nedan visas examensstatus och poängproduktion i avslutade slöjdkurser
vid LIU för studenter som påbörjade någon av kurserna Textilslöjd 1-15 hp
(919G09) respektive Trä- och metallslöjd 1-15 hp (919G13) HT12, HT13 och HT14.
Poängkrav för behörighet som lärare varierar beroende på årskurser och
examensvariant. För extra behörighet i åk 1-6 krävs 30 hp i slöjd, eller 15 hp i
kombination med 15 hp i annat praktisk-pedagogiskt ämne. För extra behörighet i
åk 1-9 krävs minst 45 hp slöjd. För den som har slöjd som ämne i en lärarexamen
kan poänggränserna skilja sig lite från kravet för extra behörighet.
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Tabell 16: Uppföljning studenter fristående kurs H12-H14.
Examen före
slöjdstudierna

Examen efter
slöjdstudierna

Påbörjad / pågående
lärarutbildning

Poäng / Inr

Textil

ToM

Textil

ToM

Textil

ToM

15 hp

3

3

2

0

0

2

30 hp

11

3

1

0

1

4

45 hp

8

17

2

1

0

1

60 hp

20

12

3

1

2

2

90 hp

0

0

6

10

0

0

Av de 103 personer som har en lärarexamen, före eller efter slöjdstudierna, bedöms
83 ha fått behörighet i slöjd i åk 1-9 och 15 behörighet i åk 1-6. För 5 personer är
behörigheten svår att bedöma med anledning av poängomfattning och/eller
examensvariant.
Jämförelser med studenter som påbörjat fristående kurser i slöjd HT15 och HT16
visar att andel utan annan tidigare lärarexamen är större i den senare gruppen. Vi
vet från möten med studentgrupperna att majoriteten som saknar examen planerar
att läsa vidare inom KPU eller VAL och många av dem är i pågående studier i slöjd
eller lärarutbildning. En anledning till att andelen med tidigare examen minskar
kan vara att utbudet av kurser i Lärarlyftet har ökat. Samtidigt växer antalet
studenter som satsar på mer flexibla vägar till lärarexamen genom korta
lärarprogrammen.

Totala antalet examen samt pågående studier i moderna språk och
slöjd
Av tabellen nedan framkommer att 102 examen har utfärdats i moderna språk och
att motsvarande siffra för slöjd är 88.
Tabell 17: Utställd examen i franska, spanska, tyska och slöjd
Examen

Franska

Spanska

Tyska

Slöjd

Summa moderna
språk eller slöjd

Ämnesl.

5

5

3

8

21

KPU

8

10

11

9

38

ULV

2

5

6

1

14

VAL

13

18

16

70

117

Totalt

28

38

36

88

190
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Tabellen nedan visar antalet studenter som har pågående studier i moderna språk
och slöjd. Det finns idag totalt 224 personer som studerar något av dessa ämnen.
Tabell 18: Pågående studier i franska, spanska, tyska och slöjd.
Examen

Franska

Spanska

Tyska

Slöjd

Summa moderna
språk eller slöjd

Ämnesl.

10

35

11

45

101

KPU

3

3

2

11

19

1

4

5

ULV
VAL

5

11

7

76

99

Totalt

18

49

21

136

224

Utöver antalet personer som nu studerar för en examen i slöjd finns det ett antal
personer som studerar fristående kurser i slöjd (enligt prognoserna 74 HST 2018).
Som nämndes ovan finns det två grupper av studenter som läser fristående kurser,
dels lärare som vill komplettera med ytterligare ämne dels personer vill söka till
lärarutbildningen efter studierna.
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Konsekvenser av förslaget
•

Kraven enligt regleringsbrevet om uppbygganden av lärarutbildningen
uppfylls inte.

•

Försämrar möjligheterna att möta behov och efterfråga i vår region.

•

Ökar andelen obehöriga lärare i skolan.

•

Minskar kraftigt utbildningsvägarna för slöjdlärare.

•

Färre utbildningsvägar till ämneslärare årskurs 7-9.

•

Antalet studenter minskar även på andra ämnen inom ÄLP, t.ex.
kombinerar var femte teknikstudent slöjd med teknik.

•

Cirka 25-30% av underlaget till KPU försvinner om ämnesdidaktik inte
längre kan erbjudas.

•

Antagningen till ÄLP minskar med ca 10 %.

•

Minskar lärarutbildningens bredd och attraktivitet vid LiU.

•

Äventyrar LiU:s position som en av de stora nationella aktörerna som får
särskilda utbildningar och uppdrag.

•

Minskar antalet in- och utresande utbytesstudenter.

•

Ökar UV:s prognostiserade underproduktion med ca 11 mnkr.

•

Utbildningar med särskilda anslag minskar med 2-3 mnkr.
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Angående utredningsförslag om slöjdutbildningar
Kära dekaner,
Hej Karin och Jörgen,
På era fakulteter genomförs en process som berör LiU:s slöjdutbildningar. Vi vill
bidra med några reflektioner, utifrån ett universitetsperspektiv, eftersom det bör
finnas med i processen.
Att lägga ner slöjdämnet, är utifrån ett LiU-perspektiv, fel väg att gå. Universitetet
har en unik bredd av olika designverksamheter, dit vi även räknar slöjd och
konsthantverk i Key-huset. Sett till antalet designlärare/designforskare vid IEI,
IDA, ITN, IKK och Tema, har LiU störst designverksamhet av alla universitet i
Sverige. Grundutbildningen är omfattande med stor bredd. Vi har 3-åriga
kandidatprogram som grafisk design, möbeldesign, kognitionsvetenskap samt slöjd,
hantverk och formgivning, samt det 5-åriga civilingenjörsprogrammet Design och
produktutveckling och 2-åriga mastersprogrammet i design. I lärarutbildningen
finns genom slöjden en stark koppling till design, något som blir allt viktigare i både
grund- och gymnasieskola. Det unika, även sett i ett internationellt perspektiv, är
att våra utbildning spänner hela vägen från konsthantverk till maskinkonstruktion.
I det sammanhanget måste vi se att slöjden är viktig, med sitt hantverkskunnande i
flera material och sitt konstnärligt gestaltande förhållningssätt, för universitetets
framtida designsatsningar.
Stegvis under ett flertal år har ett designnätverk byggts upp på LiU. Vi träffas
årligen på olika institutioner. För några år sedan var IKK värd för mötet.
Samarbetet har lett fram till flera konkreta resultat. Tillsammans har IEI, ITN och
IDA skapat det nya mastersprogrammet i design och ett flertal
forskarutbildningskurser i design. Vårt lokala designnätverk har även anslutit sig till
internationella designnätverk. Det är en styrka att vi på LiU kan samarbeta över
institutions- och fakultetsgränser. T.ex. så är uppbyggnaden av design, som en del
av ingenjörsutbildningen i A-huset, en direkt följd av ett långt samarbete med LiU:s
slöjdverksamhet. Som en konsekvens av pressad ekonomi och små marginaler på
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IKK har tyvärr samarbetet försvagats de senaste åren.
Istället för att se isolerat på IKK:s slöjdverksamhet bör universitet ta ett samlat
grepp och utgå från behoven av hantverkskunnande och konstnärligt gestaltande
vid fler institutioner och utbildningsprogram. Det borde finnas stora vinster i att
samnyttja verkstadslokaler, att samla designlärare/designforskare till starkare
enheter och att låta olika studentgrupper mötas. LiU bör utnyttja sina unika
förutsättningar och skapa en ännu starkare designverksamhet där slöjden har en
viktig funktion. Ska vi kunna utveckla våra designutbildningar och vår
designforskning så behövs även hantverkskunnandet och det konstnärligt
gestaltande perspektivet.

Med vänliga hälsningar,

Renee Wever
professor i design, IEI/Maskinkonstruktion
Mats Nåbo
adjunkt industridesign, IEI/Maskinkonstruktion
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Slöjd – vetenskaplig kompetens
Denna bilaga fanns också med i underlaget till SUV 4 dec 2018 (som bilaga nr 2) (Dnr 201800864).

Slöjd har, historiskt sett, inte haft någon forskningsöverbyggnad och så har det sett ut på samtliga
lärosäten i Sverige som har en lärarutbildning i slöjd. Lärare disputerar dock exempelvis inom
pedagogiskt arbete/konstvetenskap/textilvetenskap. I ett nationellt perspektiv är dock helt nytt att
sedan ett par veckor tillbaka har Göteborgsuniversitet beviljats 10 miljoner i anslag från VR för att
bedriva en forskarskola i bl.a. slöjdpedagogik.
Slöjd Textil och Trä &Metall har examenstillstånd inom ÄLP. Vi är således granskade inom den
vetenskapliga kompetensen för att bedriva och examinera i ämnet slöjd. I tillståndsansökan lyftes
samverkan med Carl Malmstens verksamheten fram.
Nämnas bör också Konstnärligt Utvecklingsarbete (KU) - som en vetenskaplig plattform finansierad av
filosofisk fakultet. I dagsläget fungerar KU dels som ett seminariefora med inbjudna gästlektorer som
föreläser, dels som en kompetensutvecklingsplattform där personalgruppen på IKK:s estetiska enhet
ges möjlighet att utvecklas i en konstnärlig process med vars och ens personliga uttryck. Flera av
adjunkterna är också forskningsaktiva, se exempelvis nedanstående cv.
Frida Berndtsson och Ann-Sofie Svansbo, främst aktiva inom SHF-programmet, är båda lektorer på
konstnärlig grund. Kerstin Lind har beviljats forskningsanslag under två år, med start HT 2019, och
kommer avsluta sin doktorsavhandling i visuell kommunikation.
Vi har idag en anställd, Ingrid Bergqvist, som from 1/9 2018 har en doktorandtjänst i Umeå under
5 år (Pedagogiskt arbete med inriktning estetiska ämnen), och som kommer skriva om slöjd, vilket
kommer bidra till återförsörjningen hos oss vad gäller disputerad personal. Delar av oss anställda
deltar aktivt i att presentera utvecklingsarbeten gjorda i verksamheten, i pedagogiska konferenser
(se cv nedan) och deltar i mässor (vävmässan vart 3:e år) där samtliga kurser inom slöjd/ÄLP/shf
programmet marknadsförs. Bo Hinnerson arbetar är antagen till licentiatexamen.
Vi har stöd från och samarbete med NordFo (Nordisk forsknings plattform) Slöjd textil har exempelvis
ett kommande program med studenter från Åbo Akademi samt kontakt med professor Mia PorkuHudd. Slöjd har stöttning från Slugis, som är en sammanslutning av samtliga lärosäten i Sverige som
bedriver lärarutbildning i slöjd (Umeå, Linköping, Stockholm (Konstfack) och Göteborg).
Under många år har vi för att stärka forskningsanknytningen samarbetat med disputerade lärare
inom exempelvis svenska och konstvetenskap för föreläsningar/handledning och examination. Under
2016 – 2018 har exempelvis fem lektorer, tre forskningsaktiva adjunkter och två doktorander på
detta sätt medverkat.
För att snabbt och på kort sikt ytterligare öka den vetenskapliga förankringen finns två alternativ:
•

Universitetslektor Erik Sigurdsson (biträdande prefekt vid Humanistiska fakulteten; Umeå
universitet) som kan tänka sig en anställning på EST/slöjd/SHF 20-50% för att stärka upp den
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•

vetenskapliga kompetensen. Erik har tidigare varit gästlektor vid estetiska-avdelningen och
har disputerat med en avhandling om trä- och metallslöjd.1
Slöjd har många anknytningspunkter till teknikämnet som ju finns vid LiU, inte minst inom
det ämnesdidaktiska fältet – här finns en plattform med vetenskaplig kompetens, där slöjd
kan ingå. Professor Jonas Hallström (teknikens didaktik, ISV) har redan tidigare samarbetat
med medarbetare vid estetiska enheten samt forskningsmässigt publicerat sig rörande
relationen mellan slöjd och teknik. Ett samarbete mellan honom om slöjd skulle på kort sikt
också kunna stärka slöjdutbildningens forskningsanknytning.

1

Avhandlingens titel ”Det sitter i väggarna: en studie av trä- och metallslöjdsalens materialitet, maskulinitet
och förskroppsliganden”, 2014.
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CV för Ingrid Bergqkvist och Katarina Jonsson
Ingrid Bergqvist CV, antagen som doktorand i Pedagogiskt arbete, estetiska ämnen, hum. Fak. Umeå, HT 18
Vetenskaplig publikation
Bergqvist, Borg, Hasselskog, Hinnerson, Gegerfelt von Kronberg, Samuelsson 2008, Nuläge och framåtblickar – om undervisning och
forskning inom det nordiska slöjdfältet. Techne-serien B:15/2008: Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap. Johansson, M. &
Gulliksen, M. (red).
Konferensbidrag,
Make It Now. Rauma. Finland 2016
Bergqvist I, Jonsson K. (2016). To speak about textiles
NERA, Lillehammer. 2014
Bergqvist, I. (2014) Assessment of Visual Arts in Teaching Education in a South African context. Bergqvist, I. (2014). Lärares bedömning
av studenter inom bild vid en Lärarutbildning i Sydafrika.
Ämnesdidaktik NÄD, Kristianstad april 2018
Bergqvist I, Jonsson K. (2016). Hur ska elever kunna föra välutvecklade resonemang kring estetiska uttryck om deras lärare säger att något
är wunderschönt?
Populärvetenskaplig publikation
Bergqvist, I & Hinnersson, B (2013). Slöjdämnet - förlegad nostalgi eller skolämne i framkant?
http://www.liu.se/uv/lararrummet/venue/slojdamnet-forlegad-nostalgi-eller-skolamne-i-framkant?l=sv
Bergqvist, I & Hinnerson, B. (2014). Snåla inte på slöjden. Uttryck nr.11, 2013. http://www.lararnasnyheter.se/uttryck/2013/11/29/snala-intepa-slojden
Övrigt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltagit och redovisat Konstnärligt utvecklingsprojekt, Estetiska institutionen. Linköpings universitet, 2003.
Hållit 7 seminarier med 3 olika teman inom slöjdämnet till konferensen – Slöjdbiennalen.
Deltagit i referensgrupp, Skolverket, 2011 för framtagandet av nya kursplaner i slöjd.
Varit MFS student med fältarbete vid bildlärarutbildning i Sydafrika 2011.
Medverkan i projektet Bedömningsstöd i slöjd med Skolverket som uppdragsgivare, 2010-2011 – resultat finns nu som film på
Skolverkets hemsida.
Deltagit som referensperson vid UR satsning inför programserien Kvalité- som rör textilier ur ett hållbarhetsperspektiv.
Deltagit som referensperson gällande nationella ämnesutvärderingen av slöjd 2015 på uppdrag av Skolverket.
Internationell och nationellt utbyte med våra studenter. Scotland, Dalarna, Finland
Synliggör studenters arbete med utställningar på bl. a Hemslöjden.
Nyligen tillsatt ordinarie styrelseledamot i Styrelsen för Utbildningsvetenskap vid LiU.

Katarina Jonsson, universitetsadjunkt/ämnesansvarig textil IKK/EST
Konferensbidrag
Nordisk konferens NERA, Lillehammer. 2014
Jonsson, K (2014) Lärandets dialog
Make It Now. Rauma. Finland 2016
Bergqvist I, Jonsson K. (2016). To speak about textiles
Slöjdbiennalen, Linköping 2016
I, Bergqvist. Jonsson, K (2016) Att tala om textil
Ämnesdidaktik NÄD, Kristianstad april 2018
Bergqvist I, Jonsson K. (2016). Hur ska elever kunna föra välutvecklade resonemang kring estetiska uttryck om deras lärare säger att något
är wunderschönt?
Övrigt
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltagit och redovisat Konstnärligt utvecklingsprojekt, Estetiska avdelningen. Linköpings universitet, 2009.
Suppleant, institutionsstyrelse IKK 2009-2011
Hållit 3 seminarier med 3 olika teman inom slöjdämnet till konferensen – Slöjdbiennalen.
Deltagit i referensgrupp, Skolverket, 2011 för framtagandet av nya kursplaner i hantverkskunskap inom gymnasiets
Hantverksprogram.
Deltagit som referensperson vid UR satsning inför programserien Kvalité- som rör textilier ur ett hållbarhetsperspektiv.
Deltagit som referensperson vid UR satsning inför programserien Sy sy sy- som rör kompetensutveckling av slöjdlärare.
Internationell och nationellt utbyte med våra studenter. Scotland, Dalarna, Finland
Synliggör studenters arbete med utställningar på bl. a Vävmässan (vart 3:e år) och Hemslöjden.
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