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Lärarbristen – en samhällsutmaning
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Rektors vision



Omvärlden

Den årskull som nu går ut gymnasiet är den minsta sedan 1935

Sjunkande arbetslöshet – 6,3 % i februari 2018

År 2010 var 26 % av ungdomarna arbetslösa, nu 16 %
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Rektors vision är att Örebro universitet bedriver 

en utmanande lärarutbildning i stimulerande 

lärmiljöer som lockar motiverade studenter,

….. och som ger lärarstudenter på Örebro 

universitet förutsättningar att efter avslutad 

utbildning bedriva en undervisning som svarar 

mot framtida behov



Vägledande dokument

Vt 2017 Skolkommissionens betänkande: Nationell samling för kunskap och likvärdighet  SOU 

2017:35

Vt 2017 Genomlysning av lärarutbildningen vid Örebro universitet  (Öhman m.fl.)

Ht 2017 Underlag för prioritering av förslagen i rapporten Genomlysning av (K. Nordgren)

Ht 2017 UKÄs utvärdering av försöksverksamheten med övningsskolor

Vt 2018 Regeringens utredning om praktiknära forskning: Forska tillsammans: samverkan 

för lärande och förbättring 

Vt 2018 Utbildning – undervisning – och ledning: Reformvård till stöd för bättre skola SOU 

2017:51

Vt 2019 Resultatet av UKÄs granskning av lärarutbildningarna vid Örebro Universitet
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För att nå visionen behöver vi på lång sikt 

uppnå följande effekter

Lärarutbildningen på Örebro universitet är en sammanhållen 

akademisk professionsutbildning (cfu + vfu) präglad av 

nytänkande och  hög kvalitet,

som svarar mot samhällets, akademins, skolhuvudmännens 

och studenternas nuvarande och framtida behov
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Aktiviteter Resultat på kortare och lite längre 
sikt inom  ramen för projekttiden

Effekter på kort och lång sikt 
inom projekttiden

Övergripande förändringsteori

All undervisning som 
bedrivs på 
lärarutbildningen 
utgör viktiga delar av 
ett  mål- och 
progressions-arbete 
som präglas av 
nytänkande och hög 
kvalitet

xxx

Det finns etablerade 
former för intern och 
extern  samverkan
som stödjer 
lärarutbildningen

xxxxx

Forskning som är 
relevant för 
lärarutbildningen och 
övningsskolornas 
behov

Vision

En utmanande 
lärarutbildning i 

stimulerande 
lärmiljöer som 

lockar 
motiverade 
studenter

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Lärarutbildningen 
kännetecknas av 
att den är en 
sammanhållen 
akademisk 
professionsutbild
ning (cfu + vfu) 
av hög kvalitet

Det vill säga en 
lärarutbildning 
som svarar mot 
samhällets, 
akademins, 
skolans och 
studenternas 
behov

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx



Syfte och omfattning av anställning för 

adjungerade adjunkter

Syftet är att tillföra kompetens som normalt inte finns i den 

ordinarie verksamheten och som är nödvändig för en utbildning 

av hög kvalitet. 

Anställningen är därför en deltidsanställning av en 

arbetstagare som har sin huvudsakliga sysselsättning utanför 

universitets- och högskolesektorn. 

Omfattningen ska utgå från verksamhetens krav och behov 

och kan vara högst 49 %. I normalfallet är omfattningen 20 %, 

men ska i vissa fall kunna vara högre.



För att nå visionen behöver vi på kort sikt 

nå följande effekter 

1. All undervisning som bedrivs på lärarutbildningen utgör viktiga delar av 

ett mål- och progressionsarbete (MoP) som präglas av nytänkande 

och hög kvalitet

2. Det finns etablerade  och väl fungerande former för intern samverkan

3. Det finns etablerade och väl fungerande former för extern  samverkan

4. Det bedrivs forskning av hög kvalitet som är relevant för 

lärarutbildningen och som svarar mot lärarutbildningens och 

(övnings)skolornas behov (ämnesforskning, didaktisk forskning, och 

praktiknära och traditionell forskning)
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Bildandet av ett regionalt samverkansråd

Skulle behandla samtliga samverkansområden mellan 

Lärarutbildningen vid Örebro universitet och regionens 

skolhuvudmän.



Samverkansområden

Verksamhetsförlagd utbildning (vfu) (omarbetning av 

handledarutbildningen)

Praktiknära forskning (Centrum för praktiknära forskning)

Samarbete med forskare (utöver forskning)

Kompetensförsörjning

Kompetensutveckling (didaktiska nätverk, uppdragsutbildning, 

masterutbildning, adjungerade lärartjänster,)

Skolverksuppdrag

Omvärldsbevakning



Representation

Kommunala skolhuvudmännens skolchefer. (12+1)

Representation från fristående skolhuvudmän (x)

Utvecklingsledare Region Örebro län. (1)

Ansvarig för (LUN), RUC, VFU. (3+?)

Projektledare för Framtidens lärarutbildning (1)

Ansvarig för Centrum för praktiknära forskning (1)

Prefekter för av Lärarutbildningens relevanta institutioner (1 

eller 4?)



Praktiknära forskning 

Uppdraget inom ULF försöksverksamhet handlar om att:

stärka samverkan mellan skola och högskola i form av långsiktiga 
och funktionella strukturer för att initiera, genomföra och i övrigt 
främja praktiknära forskning och verksamhetsutveckling

låta skolans behov vara en del av vägledningen för forskningens 
specifika inriktningar och aktiviteter

utveckla tillämpningsinriktad utbildningsvetenskaplig forskning

relatera verksamhetsutveckling, beprövad erfarenhet och forskning

stärka lärarutbildningen via studenternas medverkan i såväl skolans 
verksamhetsutveckling som i praktiknära forskning.



Exemplet Jönköping

Jönköpings läns kommuner har skapat en gemensam arena 

för forskning och utveckling - FoUrum utbildning. 

Syftet är att skapa förutsättningar för en kvalitetsutveckling 

som inte vore möjlig utan ett sådant regionalt samarbete.

Länets 13 kommuner bildar en gemensam FoU-enhet för 

utbildning som skapar förutsättningar för en kvalitetsutveckling 

som inte vore möjlig annars.

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43215&childId=20631

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43215&childId=20631


Exemplet PUD i Dalarna

Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna

http://www.du.se/sv/Samverkan/pud/

http://www.du.se/sv/Samverkan/pud/


Frågor att diskutera

Vad behöver stärkas i den nuvarande lärarutbildningen?

Vilka behov av samverkan med lärarutbildningarna ser 

ni?

Vilka behovsområden finns för praktiknära forskning?
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Vad behöver framtidens lärare kunna?

http://static.photaki.com/sexig-larare-undervisa-matematik-modern_251787.jpg
http://static.photaki.com/sexig-larare-undervisa-matematik-modern_251787.jpg


Sant eller falskt?

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/mar/25/jfk-
final-message-dont-believe-everything-you-hear-faked-digital-
recordings
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Vi behöver utbilda studenter som är ….

Kunniga - Kritiska - Kreativa
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Att diskutera

• Hur behöver lärarutbildningen förändras för att utbilda 

framtidens lärare?
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