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Rättelse: Utvärdering av lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle
Antalet lärare inom lärarutbildning vid Högskolan i Gävle
Lärarutbildningsnämnden och dess kansli har tagit del av utvärderingens slutsatser.
Uppgiften att antalet disputerade lärare inom utbildningen skulle ha minskat från föregående
utbildningstillfälle uppfattades som orimlig eftersom antalet disputerade lärare inom
utbildningens alla delar har ökat. En av de universitetslektorer som deltagit i utarbetandet av
det statistiska basmaterialet började då granska detta.
Tillsammans med lärarutbildningskansliet har nu konstaterats att undervisande
lärare vid den naturvetenskapliga avdelningen inte finns med i det statistiska
materialet. Detta är givetvis för Högskolan i Gävle något av en katastrof.
Viktigt är att påpeka att detta inte har åsamkats av HSV. Vi har inte lyckats hitta orsaken till
att just denna avdelnings lärare har utelämnats, men konstaterar att i det omfattande material
som insamlats och sammanställts har avdelningens lärare inte kommit med. Till yttermera
visso har avdelningen en stor andel disputerade lärare.
Sammanställning av lärare inom lärarutbildning som gjordes till självvärderingen av
representanter för den naturvetenskapliga avdelningen bifogas tillsammans med den tabell
som tidigare delgivits HSV och där alltså dessa lärare saknas.
Den korrigerade statistiken som rör antalet lärare och antalet disputerade lärare inom
lärarutbildningen under 2006 visar för Högskolan i Gävle:
Nyckeltal – beskrivning 2006
Antalet lärare inom lärarutbildningen
Ant. Disputerade lärare i Allmänt utbildningsområde
Lärare mätt i heltidsekvivalenter
Disputerade lärare i heltidsekvivalenter
Av dessa inom Allmänt utbildningsområde
Av dess inom inriktningar/specialiseringar
Procentuell andel disp. Av heltidsekvivalenter

Gammalt värde
105
23%
21,1
7,1
2,9
4,2
34%

Korrigerat värde
142
31%
35,5
15
4,8
10,2
42%

Högskolan i Gävle anhåller om att HSV gör en tjänsteanteckning om denna icke
uppmärksammade systematiska lucka i högskolans inskickade dataunderlag, så att denna
information säkert kommer att beaktas och utgöra utgångspunkt i den kommande
uppföljningen.
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