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v e r k samh e t s å r e t 2 0 0 6
I årsredovisningen för 2006 redovisas årets resultat såväl

denter från 2005, vilket dock inte var tillräckligt för att

avseende grundutbildnings- och forskningsverksam

målet skulle nås. Andelen helårsstudenter inom dessa

heten som Högskolans ekonomiska bokslut. Avsikten är

områden har stigit från 31% 2005 till 33,6% 2006.

att i första hand uppfylla de särskilda redovisningskrav

Den s.k. prestationsgraden, dvs. kvoten mellan

som ställs på verksamheten, men samtidigt också att ge

antalet helårsprestationer och antalet helårsstudenter,

en allsidig bild av verksamheten.

uppgick under året till drygt 78% vilket är samma nivå
som under 2005. Prestationsgraden varierar dock mellan

Grundutbildningen

utbildningsområden, mellan män och kvinnor liksom

Inom den reguljära grundutbildningen uppnåddes 6050

mellan olika utbildningsformer.

helårsstudenter, vilket innebär en minskning med 76

Andelen utbildningar som ges i form av utbildnings-

helårsstudenter från 2005. Sedan 2004 har den reguljära

program ligger jämfört med 2005 oförändrat på drygt

grundutbildningen minskat med 272 helårsstudenter

61% och andelen som ges i form av fristående kurser

eller 4,3%. Minskningen förklaras mellan 2004 och 2005

på drygt 38%. Lärarutbildning har fortsatt öka något

av minskade grundutbildningsanslag och en anpassning

medan övriga program väsentligen ligger på samma

av utbildningsvolymen till detta. Mellan 2005 och

nivå som 2005. Inom kursområdet svarar inriktningar

2006, då anslagen ökade på nytt, blev rekryteringen av

mot humaniora och samhällsvetenskap för mer än halva

studenter svagare än planerat.

verksamheten, men har minskat sedan 2005. Natur- och

Målsättningen i statsmakternas utbildningsuppdrag

teknikområdena uppvisar en fortsatt ökning och svarade

enligt regleringsbrevet för 2006 var att antalet helårs-

2006 för mer än en tredjedel av omfattningen.

studenter inom utbildningsområdet naturvetenskap och

Utbildningsutbudet prövas årligen vilket leder till

teknik (reguljär grundutbildning) skulle uppgå till minst

justeringar av utbildningsprogrammen. Under 2006

2 300. Utfallet blev 2032, en ökning med 106 helårsstu-

har utvecklingsarbetet dominerats av anpassning av
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utbildningsutbudet till bolognaprocessens krav. Övrigt

Forskningen

utvecklingsarbete har framförallt avsett revideringar

Högskolans forskning är mång- och tvärvetenskapligt

av utbildningarna i ekonomi och datavetenskap och

inriktad. Högskolan eftersträvar starka forskningsmiljöer

fortsatt utveckling av lärarutbildningen. I slutet av året

inom profilområden och en växande roll i forskarutbild-

fick Högskolan efter ett omfattande utvecklings- och

ning i samarbete med lärosäten med rätt att examinera

kvalitetsarbete rätt att utfärda socionomexamen.

forskarstuderande. Forskningsvolymen uppgick 2006

Studenternas intresse för Högskolans grundutbild-

till 95,7 Mkr varav 66,7 Mkr tilldelats Högskolan som

ning är oförändrat högt även om genomsnittliga antalet

anslag. Forskningens andel av den samlade verksam-

förstahandssökande per plats sjunkit från 1,8 2005 till

heten uppgick under året till ca. 19%.

1,5 2006. Studenterna kommer till ca 64% från näralig-

Högskolan har en god forskningsstruktur och poten-

gande regioner inkl Stockholm. Andelen rekryterade från

tial för forskarutbildning. Antalet professorer uppgår

Gävleborgs län har minskat något medan mer avlägsna

till 37. Antalet disputerade lärare (lektorer, forskare och

regioner ökar sin andel. Högskolan arbetar aktivt för

forskarassistenter) uppgår till 155.

breddad rekrytering och har uppnått goda resultat när

Forskningsmiljöerna utvecklas inom Högskolans

det gäller minskad social snedrekrytering. Kvinnornas

profilområden. Dessa är Samhällsbyggnad, Elektronik

andel av studenterna ligger stabilt över 60%, och ökade

med särskild inriktning på telekommunikation, Arbets-

2006 till nära 64 % av helårsstudenterna. Fortsatt arbete

livs- och företagsutveckling, Kultur, identitet och sam-

för att rekrytera fler män till utbildningen erfordras

hälle, Samhällsvillkor och hållbar livsstil, Undervisning

liksom fortsatta ansträngningar för att uppnå jämnare

och lärande i skola och yrkesliv samt Belastningsskador.

könsfördelning på olika utbildningsinriktningar.

Forskningsmiljöerna är särskilt starka och samman-

Distansutbildningens andel av grundutbildningen

hållna inom byggforskningsområdet och avseende

fortsätter att öka och uppgick 2006 till 33 %. Av 2024

belastningsskador.

helårsstudenter inom distansutbildningen var 944

Inom forskningen är samverkan med näringslivet

registerade inom Nätuniversitetet. Sedan 2004 har dis-

och samhälle av särskild betydelse för att åstadkomma

tansutbildningen ökat med nära 9% medan utbildningen

den tillväxt av forskningen som är önskvärd för upp-

på campus minskat med drygt 10 %.

byggnaden av forskningsmiljöerna. Högskolan har också

Under 2006 har totalt nära 1000 examina avlags.

ett omfattande samarbete med andra universitet och hög-

Antalet tekniska examina har ökat till 128. 35% av

skolor inom forskningen och forskarutbildningen. Så är

lärarexamina har NT-inriktning vilket överträffar

samarbetet bl.a. med KTH inom forskarskolan Byggd

målsättningen om en tredjedel. Högskolan bedömer

miljö och med Linköpings universitet, särskilt på energi

att examensmålen för lärare och sjuksköterskeexamen

området, samt med Uppsala universitet väl utvecklade.

under perioden 2005-2008 skall nås.

Högskolan deltar också aktivt i de nationella forskar
skolorna för genusvetenskap vid Umeå universitet och
telekommunikation vid KTH. Högskolan är också aktiv



Högskolan i Gävle • Årsredovisning 2006

inom Penta Plus där ett samarbete inom forskarutbild-

av personal och studenter, utveckling och rutiner och

ning utvecklas med universitetet i Örebro.

processer sker en kontinuerlig integrering i utbildnings-

	Totala antalet aktiva forskarstuderande uppgår till

och forskningsverksamheten. Miljöledningsarbetet

ca 90, varav 14 har doktorandanställning. 12 forskar-

granskas årligen av externa revisorer och Högskolans

examina avlades 2005, nio doktorsexamina och tre

certifikat har upprätthållits.

licentiatexamina.

Under året har också Högskolans ledningsorganiÖvrigt

sation förändrats i syfte att stärka kärnverksamheterna

Högskolan har under året fortsatt arbetet med att

grundutbildning och forskning. De administrativa

utveckla verksamhetens kvalitet. Det sker genom det

enheterna har samlats i en gemensam förvaltning under

egna programmet för kvalitetsutveckling med särskilda

en förvaltningschef.
Ekonomiskt resultat

mål, som fastställts för åren 2006 - 2008, och genom
att aktivt uppmärksamma resultaten av de nationella

Årets resultat (kapitalförändring) uppgår till 7,5 Mkr.

utvärderingarna. Det pedagogiska utvecklingsarbetet

Grundutbildningen redovisar ett överskott på 3,5 Mkr

och utbildningen för lärare har fortsatt under året. Ett

och forskningen ett överskott på 4,0 Mkr. Högskolans

omfattande arbete har utförts för den s.k. Bologna

totala intäkter ökar med ca 24 Mkr, vilket medför att

anpassningen av utbildningen.

2004 års intäktsnivå åter uppnås. Ökningen förklaras av

Den internationella verksamheten har vidareutveck-

höjda anslagsintäkter. De totala kostnaderna har genom

lats. Under året har särkilt samarbetet med Kina utveck-

olika effektiviseringsinsatser anpassats till Högskolans

lats och Högskolan har tagit emot kinesiska studenter

långsiktiga ekonomiska balansmål. Kostnaderna ligger

för studier på magisternivån med tekniska inriktningar.

ca 14 Mkr lägre än 2004, trots att ett nytt modernt

Ett förslag till ny strategi för internationaliseringen har

bibliotek tagits i drift vid årsskiftet 2005/2006.

utarbetats.

	Årets ekonomiska resultat är bättre än budgeterat

Högskolan har fortsatt att aktivt utveckla formerna

(-2,7 Mkr) och prognostiserat resultat i delårsrapporten

för samverkan med omgivande samhället. Kontakt

(- 0,4 Mkr). De totala intäkterna ligger sammantaget

torget är Högskolans övergripande samverkansenhet

mycket nära prognostiserade värden. Anslagsutfallet är

och har under året arbetat med att stimulera lärarnas

något lägre än i prognosen, men kompenseras av högre

och studenternas kontakter med företag, kommuner,

externa intäkter. De totala kostnaderna underskrider

myndigheter och andra organisationer. Viktiga inslag

prognosen med ca 6 Mkr, vilket i huvudsak förklaras

i detta arbete har varit att stödja utbildningsprogram-

av lägre utfall för personalkostnader och övrig drift.

mens kontakter med näringslivet. Det har särskilt gällt

	Trots den gjorda kostnadsanpassningen har Hög-

den projektbaserade ingenjörsutbildningen och den

skolan fortsatt arbeta aktivt med satsningar för att hög-

näringslivsintegrerade utbildningen som ursprungligen

skolestyrelsens beslut om vision och mål för Högskolans

vuxit fram i företagsekonomin. Ett särskilt projekt har

utveckling skall uppnås. Arbetet med inriktning mot

genomförts under året avseende Högskolans roll i inno-

att uppnå kraven för att erhålla vetenskapsområden har

vations- och tillväxtarbetet i länet. En dialog har tagits

fortgått. Bolognaanpassningen har krävt stora utveck-

upp med ALMI, Gävleborgs kommuner och Landsting,

lingsresurser under budgetåret. Medel har avsatts för

Länsstyrelsen i Gävleborg och med företrädare för

att genomföra utvecklings- och rekryteringsinsatser.

privat kapital (X-invest) i syfte att skapa ett effektivt

Insatser har gjorts för att ytterligare bredda rekry-

innovationssystem i länet. Högskolan medverkar i det

teringen till HiG. Medel har avsatts för att utveckla

regionala tillväxtarbetet och har under året medverkat

och implementera nya pedagogiska metoder inom

i verksamheten i Gävle Tehnology Park. Samverkan är

grundutbildningen. Ytterligare satsning har gjorts

i övrigt särskilt etablerad inom distansutbildningen i

för att behålla distansutbildningen på en fortsatt hög

vilken Learning Center, Högskolebibliotekets särskilda

nivå. Medel har även satsats för fortsatt utveckling

enhet för stöd till distansutbildning, är Högskolans främ-

av yrkeshögskoleutbildningar förlagda till olika orter

sta aktör. Inom skolområdet verkar samverkansorganet

inom regionen. Högskolan miljöcertifierades enligt ISO

Pedagogisk Utveckling i Gävleborg, PUX .

14001 under 2004. Betydande resurser har avsatts för att
vidmakthålla certifieringen och utveckla arbetet inom

Miljöledningsarbetet har fortsatt under året i
enlighet med det system som certifierades 2004. Allt-

miljöområdet.

eftersom miljöledningsarbetet utvecklas via utbildning
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Bidrag 7%

Anslag
89%

Avg/ers
4%

HÖGSKOLAN TOTALT
Finansiering (tkr)

                                                    
Anslag

2004 			 2005			2006

402 211

84%

399 072

88%

425 828

89%

Avgifter/ersättningar

22 214

5%

25 912

6%

18 007

4%

Bidrag

52 929

11%

28 623

6%

33 281

7%

1 872

0%

1 509

0%

2 063

0%

479 226

100%

455 116

100%

479 179

100%

Finansiella intäkter
Summa

Forskning
19%

Grundutbildning
81%

Kostnad per verksamhetsgren (tkr)

		2004			 2005			2006

Grundutbildning

377 554

78%

365 089

79%

379 959

81%

Forskning

108 129

22%

99 869

21%

91 669

19%

Summa

485 683

100%

464 958

100%

471 628

100%

Avskrivn 3%
Övr drift
15%

Personal
67%

Kostnadsslag (tkr)

Lokaler
15%

                                                
Personal

2004			 2005			2006

318 030

66%

310 725

67%

316 221

67%

Lokaler

69 339

14%

69 201

15%

72 485

15%

Övrig drift

78 954

16%

69 099

15%

68 718

15%

Avskrivningar

16 804

3%

15 228

3%

13 455

3%

2 556

1%

705

0%

749

0%

485 683

100%

464 958

100%

471 628

100%

Finansiella kostnader
Summa

Årets resultat (kapitalförändring) per verksamhetsgren (tkr)

Grundutbildning
Forskning
Summa

2004

2005

2006

-9 085

-7 157

3 530

2 628

-2 685

4 021

-6 457

-9 842

7 551
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Ekonomisk resultatredovisning 2006 (tkr)
2004

2005

2006

Intäkter av anslag

332 957

334 567

359 122

Intäkter av avgifter

14 024

17 238

12 618

Intäkter av bidrag

19 805

4 724

10 102

GRUNDUTBILDNING

Finansiella intäkter

1 683

1 403

1 647

368 469

357 932

383 489

-255 093

-248 882

-258 950

Kostnader för lokaler

-59 893

-60 572

-64 614

Övriga driftkostnader

-44 557

-40 930

-43 104

Verksamhetens intäkter
Kostnader för personal

Finansiella kostnader  

-2 370

-655

-702

-15 641

-14 050

-12 589

-377 554

-365 089

-379 959

1 173

1 479

336

119

Lämnade bidrag till statliga myndigheter

-103

-235

Lämnade bidrag till internationella organisationer

-632

-204

Lämnade bidrag till övriga samt periodiseringar

-774

-1 159

0

0

-9 085

-7 157

3 530

69 254

64 505

66 706

Avskrivningar
Verksamhetens kostnader
Transfereringar
Erhållna medel från myndighet för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

Saldo		
Årets kapitalförändring

FORSKNING
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter

8 190

8 674

5 389

Intäkter av bidrag

33 124

23 899

23 179

189

106

416

Verksamhetens intäkter

Finansiella intäkter

110 757

97 184

95 690

Kostnader för personal

-62 937

-61 843

-57 271

Kostnader för lokaler

-9 446

-8 629

-7 871

Övriga driftkostnader

-34 397

-28 169

-25 614

Finansiella kostnader

-186

-50

-47

Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-1 163

-1 178

-866

-108 129

-99 869

-91 669

3 020

2 758

693

754

-2 586

-1 758

-1 127

-1 754

0

0

-2 685

4 021

Transfereringar
Erhållna medel från myndighet för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Lämnade bidrag till statliga myndigheter
Lämnade bidrag till internationella organisationer
Lämnade bidrag till övriga samt periodiseringar
Saldo		
Årets kapitalförändring

2 628



Högskolan i Gävle • Årsredovisning 2006

Å r e t u r s t ud e n t p e r sp e k t i v

Mycket har hunnit hända under detta år och den här sam-

ringsnivån är också högre i den här versionen, något som

manställningen blir av naturliga skäl bara ett axplock av

förhoppningsvis kommer att underlätta det praktiska

händelser och frågor som varit aktuella under året.

arbetet. På initiativ från föregående års kårstyrelse har

På platsen för det gamla biblioteket har ett stu-

man på Högskolan arbetat med att utveckla en Co-op

dentcentrum växt fram under året. Tanken bakom

influerad utbildningsmodell. Detta har resulterat i att den

studentcentrum var att all service till studenterna ska

utbildningsformen nu i ett första skede ska testas inom

vara samlad på en plats. Detta har förverkligats på ett

ett utbildningsprogram. Överhuvudtaget har mer vikt

bra sätt. Studentkåren har också haft studentombudet

lagts vid övergången till arbetslivet. Något som bland

på plats i studentcentrum en gång i veckan för att öka

annat resulterade i en arbetsmarknadsdag i oktober.

tillgängligheten för studenterna. Under sommaren och

	Våren 2006 togs beslut om att införa ett nytt sjugra-

hösten skedde en stor omflyttning på Högskolan. Denna

digt ECTS-betygssystem vid Högskolan från och med

har inneburit att institutionerna nu är mer samlade, vilket

hösten 2007. Studentkåren ställde sig positivt till det

även underlättar för studenterna.

nya betygssystemet. Arbetet med Bolognaanpassningen

	Ett stabilt studentunderlag är avgörande för Hög-

har varit intensivt vid Högskolan under året 2006,

skolans utveckling. Det är därför viktigt att man har en

exempelvis har alla utbildningsplaner skrivits om, ett

väl fungerande marknadsföring. Högskolan har arbetat

arbete där studentkåren medverkat. Reformen är omfat-

på ett bra sätt med detta under året och nya initiativ har

tande och förordningarna oklara men under rådande

tagits. Det är dock viktigt att ytterligare fokus läggs på

förutsättningar anser studentkåren att Högskolan gjort

marknadsföring under det kommande året. Högskolan

sitt bästa. Reformen är som namnet antyder en process

måste också ta ut en tydlig riktning som även kommu-

och inget som blir klart över en natt. Informationen om

niceras utåt, något som utmärker Högskolan i Gävle

de förändringar som sker har dock varit knapphändig,

gentemot andra lärosäten. En del i Högskolans mark-

varför Högskolans positiva mottagande av studentkårens

nadsföring är att delta på utbildningsmässor runt om i

krav på en informationsfolder uppskattas.

Sverige. I år var första gången som även studentkåren

Under hösten har studentkåren tillsammans med

medverkade vid en av mässorna, SACO: s studentmässa

Högskolan tagit initiativ till att bilda en doktorandför-

i Stockholm. Studentkårens deltagande på mässan

ening. En interimsstyrelse har bildats och förhoppningen

upplevdes som givande från både studentkårens och

från studentkåren är att en stark doktorandförening skall

Högskolans sida.

utvecklas, som kan driva doktorandernas gemensamma
frågor och synliggöra forskningen vid Högskolan.

I november installerades nio nya professorer vid
Högskolan. Vid installationshögtiden medverkade

Att studenterna själva är med och påverkar sin

ordförande samt klubbmästare från studentkåren. Till-

utbildning är viktigt för såväl studentkåren som Hög-

ställningen blev väldigt lyckad.

skolan. En positiv utveckling kan skönjas när det gäller

Högskolan befinner sig nu i en ny situation efter

antalet tillsatta studeranderepresentantplatser under det

en lång tid av expansion, en situation som kräver

här året. En annan del av studentinflytandet är kursut-

besparingar och effektiviseringar. Det har också skett

värderingarna. Där har studenterna en bra möjlighet att

och ett led i detta är att Högskolan har arbetat fram

föra fram sina synpunkter på kurserna. Formerna för

en ny lednings och förvaltningsorganisation för att

dessa har diskuterats under året men ett fortsatt arbete

åstadkomma en sammanhållen förvaltning och uppnå

behövs för att stärka återkopplingen till studenterna samt

samordningsvinster.

jämförelsen av kursutvärderingarna över tid.

Under hösten har en ny likabehandlingsplan tagits

Studentkåren och Högskolan har under året haft ett

fram. Studentkåren ser positivt på att HBT frågorna fått

givande samarbete. Där meningsutbyten och samarbete

inta en mer framträdande plats i denna plan. Konkretise-

har haft en framträdande roll.

Therese Klaar
ordförande i gefle studentkår
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G r undu t bildning

Att bli ett universitet med stark profil som erbjuder projektbaserad utbildning på
grundnivå i samverkan med regionen/arbetsmarknaden och avancerad utbildning och
forskarutbildning i samarbete med andra lärosäten.
1. Högskolans mål och utfall under 2006

tionsrätt säkra studenternas tillgång till forskarutbildning
och utbildning på avancerad nivå.

För Högskolans utbildningsutbud gäller att det ska svara
mot grundläggande behov av högre utbildning i Gävle-

Men även det sätt vi väljer att organisera lärandet

borgsregionen, samtidigt som det finns valda områden av

på är viktigt. Högskolan har under 2006 fortsatt arbetet

excellens, som ger en stark nationell profil. Studenter som

med att utveckla projektbaserat lärande framför allt inom

har svårt att delta i utbildning på campus ska beredas goda

yrkesinriktade program. Utbildningens innehåll och rele-

möjligheter att på olika sätt studera på distans.

vans säkras genom omgivande näringslivs engagemang i

Skapande av ny kunskap ger förutsättning och rikt-

branschråd, i utformning och utveckling av utbildning på

ning för utveckling – inget lärosäte kan i längden bibehålla

campus och den till verksamheten förlagda. Ett delmål

kvaliteten i sin utbildning enbart som förmedlande. Både

är att det sätt vi organiserar lärandet på Högskolan i sig

forskning och grundutbildning behöver ge sina bidrag.

ska spegla och ge erfarenheter av problem som studenten

Under året har Högskolan ökat sina ansträngningar att i

kommer att möta i sitt framtida arbetsliv.

samarbete med universitet och lärosäten med examina-

10
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Tabell 1: Sammanställning av särskilda mål och resultat för Högskolan i Gävle

Mål för grundutbildningen vid Högskolan i Gävle

Resultat år 2006

Särskilda mål        
–

Antal helårsstudenter (hås) inom de naturvetenskapliga och
tekniska områdena bör uppgå till minst 2300

–

Högst 60 hås får avräknas inom designområdet.

–

I minst 33% av antal lärarexamina bör ha NT-inriktning 1

–

Beakta behovet av yrkeslärare (examinerade)

2032
52
35 %
3

för perioden 2005 –2008 ska antal
–

sjuksköterskeexamina bli 510

141 under 2006
(totalt 284 eller 53 %) 2

–

lärarexamina mot tidigare år bli 550

96 under 2006
(totalt 198 eller 36 %) 2

–

härav mot förskola/förskoleklass 240

29 under 2006
(totalt 78 eller 33 %) 2

–

lärarexamina mot senare år bli 340

85 under 2006
(totalt 167 eller 49 %) 2

Rekryterade

för perioden 2009 –2012 ska antal

vt 06: 72
ht 06: 87

–

sjuksköterskeexamina ligga på minst samma nivå
som föregående period

–

lärarexamina mot tidigare år vara 800
varav med inriktning mot förskola/förskoleklass 500

vt 06: 26 varav 26 försk.lär.
ht 06: 211 varav 124 försk.lär

–

lärarexamina mot senare år ligga på minst samma
nivå som föregående period

ht 06: 86

1) NT-omfattning av minst 40 poäng.
2) Totalt 2005 - 2006

Staten formulerar årligen högskolans utbildningsuppdrag

För varje högskola anges också särskilda mål beträffande

genom sitt regleringsbrev.

helårsstudenter och examination. I tabell 1 finns de som

Generella mål som direkt påverkar utbildningsutbudet i

gäller för Högskolan i Gävle tillsammans med de resultat

2006 års regleringsbrev är bl.a.

som uppnåtts.

–

–

–
–

–

att i samverkan med det omgivande samhället utforma

Av sammanställningen framgår att Högskolan inte

utbildningar som tillgodoser såväl studenternas som

uppnådde 2300 hås med NT-inriktning. Däremot blev

arbetsmarknadens behov

andelen lärarexamina med NT-inriktning 35 % och

att bedriva ett aktivt och kontinuerligt kvalitetsarbete

överskred därmed målet. Inom området design registre-

i syfte att säkra och utveckla kvaliteten och den inter-

rades 52 hås dvs. under design-hås-begränsningen. Vid

nationella konkurrenskraften i utbildning, forskning

Högskolan har 3 yrkeslärare examinerats under 2006.

och konstnärligt utvecklingsarbete

Totala antalet teknikexamina blev 128 vilket var 16 fler

att aktivt främja och bredda rekryteringen till hög-

än under föregående år trots att antal högskoleingenjörs-

skolan

examina fortsatte att minska.

att främja jämställdhet mellan kvinnor och män

	Examinationen inom sjuksköterskeutbildningen

genom åtgärder för att få jämnare könsfördelning

ligger efter halva tiden på 53% av målantalet för perio-

vid rekrytering till utbildningar och i lärarkår

den 2005-2008.
Antalet lärarexamina mot tidigare år ligger efter

att en ökad del av utbildningen ska erbjudas på ett

halva periodtiden på 36% av målantalet. Antal exami-

flexibelt sätt genom nätuniversitetet.

nerade förskollärare ligger på 33% och senarelärare på
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49 % av målantalen. Det kan ändå vara möjligt att nå

av användningen av de särskilda medel som Högskolan

målen eftersom ett par stora årskullar examineras kom-

tilldelats för matematiksatsning och för bolognautveck-

mande år.

lingsarbete på sid 33.

Möjligheterna att uppnå plantalen för kommande
period 2009 – 2012 bedöms som goda för både sjuk-

2. Grundutbildningens struktur
och utveckling

sköterskeområdet och lärarområdet. Omdömet baseras
på antalet studenter som registrerats på de aktuella

2.1 Utbildningsutbudet

programmen under 2006 och som beräknas ta examen
från 2009.

Utbildningsutbudet beror av studentefterfrågan och

I det följande kommenteras grundutbildningens

utvecklas i samverkan med kommuner, näringsliv och

struktur och utveckling samt intresset för Högskolans

organisationer i regionen. Externa representanter är

utbildningar. Därefter analyseras mål och resultat i

representerade i utbildningsprogrammens programråd

olika avseenden för grundutbildningen med särskilda

och kan där tillsammans med studenter och lärare

avsnitt om ingenjörsutbildning sid 17, program mot

påverka utbildningens innehåll och utformning.

yrkeshögskoleexamen sid 18 och kurser lämpade för

Grundutbildningsvolymen har under 2000-talet sta-

fort- och vidareutbildning sid 18. Lärarutbildningen

biliserat sig på drygt 6000 helårsstudieplatser (hås) varav

inklusive verksamheten i regionala utvecklingscentret

ca 62 % är programstudieplatser och 38% fristående

kommenteras på sid 20. Högskolans distansutbildning

(se diagram 1). Högskolan har under dessa år genom

– speciellt den som erbjuds genom nätuniversitetet

förändringar i utbildningsutbudet i stort sett lyckats

analyseras på sid 22.

kompensera den nationellt minskade rekryteringen till

	Examina avlagda vid Högskolan under 2006

NT-området och IT/Data-området. Detta har åstadkom-

beskrivs och analyseras i ett avsnitt sid 24 ff.

mits genom att starta program inriktade mot de nya

I avsnittet om rekryteringen kommenteras speciellt

examensformerna yrkeshögskoleexamen och magister

arbetet med breddad rekrytering (inklusive högskole-

med ämnesbredd, nystart av byggingenjörsutbildning,

introducerande utbildning, basårsutbildning, college-

utveckling av utbildningar med designinslag, en ökad

utbildning) på sid 28 ff., alternativt urval på sid 29 och

satsning på ekonomprogram via distans, utbyggnad av

validering av reell kompetens på sid 29. I ett avsnitt

lärarutbildningen framförallt på distans, genom två intag

sid 32 beskrivs de nya studenternas ursprung, köns-

per år till lärarutbildningens förskollärarinriktning och

och åldersfördelning samt poängproduktion. Avsnittet

till hälsopedagogprogrammet samt en ökad internatio-

avslutas med en genomgång av jämställdhetsarbete sid

nell rekrytering. Allt kombinerat med en stor satsning

31. Sist i grundutbildningsavsnittet ges en redovisning

på information och marknadsföring.

Tabell 2. Utbudet av platser på utbildningsprogram
efter huvudämnets inriktning (helårstudieplatser 2004 - 2006)
                                      2004
Ubildningsinriktning

2005		

2006

Antal hås

Andel

Antal hås

Andel

Antal hås

Andel

1026

27%

1028

27%

975

26%

Lärarutbildning

918

24%

967

25%

1009

27%

Teknik (exkl data)

482

12%

440

12%

452

12%

Data/IT

268

7%

190

5%

142

4%

Humaniorasamhällsvetenskap

516

13%

526

14%

531

14%

19

0%

24

1%

41

1%

639

17%

639

17%

627

17%

3868

100%

3814

100%

3777

100%

Ekonomi

Matematik och naturvetenskap
Vård- och sociologi
Summa programplatser
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kurser i form av rekommenderade studiegångar. I
övrigt är förändringarna små. Sent hösten 2005 ökades

7000

Högskolans utbildningsuppdrag för 2006 med ca 10 %.

6000

Det gick dock ej att så snabbt öka utbildningsvolymen

5000

trots systematisk inventering av möjligheter och aktiv

4000

marknadsföring.

3000

2000

2.2 Utveckling av programutbudet

1000

Under året har stora resurser lagts på arbete med att
anpassa Högskolans utbildningsutbud till bolognapro-

0

2001

2002

Totalt

2003

Program

2004

2005

2006

cessens krav vilket inneburit att annat utvecklings- och
utvärderingsarbete har fått stå tillbaka.

Fristående

Möjligheten att ge program inom naturvetenskap
och humaniora begränsas av studentefterfrågan. Genom

Diagram 1. Utveckling av grundutbildning mätt i
helårsstudieplatser under åren 2001 -2006.

olika former av samläsning har studenter erbjudits motsvarande studier med inriktning mot kandidatexamen
eller magisterexamen i flexibel form som rekommenderade studiegångar.

Tabellerna 2 och 3 visar översiktligt hur utbildningsutbudets fördelning förändrats under perioden 2004-2006.

Arbetet med att strukturera om utbildningsutbudet

Bland programmen fortsätter lärarutbildningen att öka

med inriktning mot ekonomi har fortsatt. Civilekonom-

och Data/IT att minska.

programmet erbjöds ht 2006 med två inriktningar: mot

I det fristående kursutbudet minskade humaniora,

företagsekonomi och mot nationalekonomi. Distansva-

samhällsvetenskap och juridik något men svarar ändå

rianten av den förra hade också 2006 god efterfrågan.

tillsammans för 52,6 % av utbudet mätt i hås år 2006.

Teknikinriktningen av Ekonomi- och fastighetsteknik-

Natur och teknik-området har ökat från 31,3% år 2004

programmet upphörde som självständig ingång och

till 36,6% år 2006. En förklaring till denna ökning är

programmet i övrigt har reviderats och inriktats mot

att utbildningar inom N-området som tidigare erbjöds

ekonomisk fastighetsförvaltning. Det ’breda’ magister-

som program nu läses av studenter som fristående

programmet med inriktning mot fastighetsförmedling

Tabell 3. Utbudet av fristående kursplatser efter utbildningsområde
samt fördelning på fristående- och programkursplatser (helårsstudieplatser) under 2004- 2006

		

2004

2005

2006

Ubildningsområde		 Antal hås

andel

Antal hås

andel

Antal hås

andel

De

12

0,5%

12

0,5%

5

0,2%

1424

57%

1342

56,3%

1236

52,6%

Me

32

1,3%

38

1,6%

41

1,7%

NT

786

31%

784

32,9%

859

36,6%

Und

90

4%

61

2,6%

85

3,6%

Vå

61

2%

63

2,6%

58

2,5%

Övr

110

4%

83

3,5%

65

2,8%

Fristående hås

2515

39,4%

2383

38,5%

2349

38,3%

Program hås

3868

60,6%

3814

61,5%

3777

61,7%

Samtliga helårsplatser

6383

100%

6197

100%

6126

100%

HSJ
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lades ner – inte på grund av bristande efterfrågan utan

och Wij trädgårdar. Utvecklingsarbetet har haft stöd av

som en följd av att examensformen utgår från 2007.

länsstyrelsen.

Fastighetsmäklarprogrammet har blivit treårigt med

Svag rekrytering till de olika inriktningar av de nya

möjlighet att ta ut högskoleexamen efter 2 år för de

kortare tekniska högskoleutbildningar som erbjöds hös-

som vill gå direkt mot mäklarbehörighet.

ten 2006 ledde till att inriktningarna mot energi (VVS),

	Rekryteringen till det datavetenskapliga området är

miljöteknik (VA) och träteknik måste ställas in.

svag sedan flera år tillbaka trots att brist börjat uppträda

I december 2006 kröntes arbetet med att åtgärda

i branschen. Högskolans utbud har under året reviderats

brister i ansökan om socionomexamensrätt med fram-

och datavetenskapliga programmet erbjuds från hösten

gång i och med att Högskoleverket efter granskning

2006 med två inriktningar: IT-arkitekt och visiomatik.

tilldelade Högskolan examensrätten.

Det senare handlar om förädling av information som

Lärarutbildningen särredovisas på sid 20 och ingen-

endast är tillgänglig i datoriserad form och att med hjälp

jörsutbildningen på sid 17.

av olika visuella stödsystem reducera det irrelevanta
2.3 Intresset för utbildningarna

och förtydliga det väsentliga i dataunderlaget.
	En genomgripande förändring av utbildningspro-

Antalet förstahandssökande per plats sjönk från 1,8 år

grammet Kreativ Programmering har genomförts.

2005 till 1,5 år 2006. De mest populära programmen:

Programmets fokus på design och kreativitet har stärkts

Fastighetsmäklarprogrammet och Hälsopedagogiska

och studenterna lär sig att med olika animationstekniker

programmet hade ändå 5,1 respektive 3,5 sökande

åstadkomma sevärda berättelser. Förändringarna träder

per plats. Nedgången och den ojämna fördelningen i

i kraft fullt ut från 2007 då programmet byter namn till

förstahandssökande tillsammans med en ökad tendens att

Creative Computer Graphics.

inte anta erbjuden plats medförde att flera program inte

I januari 2006 startade första årskursen av det nya

kunde anta optimalt många studenter trots att Högskolan

tvååriga Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning

totalt hade 1,5 sökande per plats. Antal antagna

mot hälsa och design i samarbete med Ockelbo kommun

programstudenter sjönk med 7,5% höstterminen 2006.

Tabell 4. Antal antagna och förstahandssökande/antagen per programområde

Hösttermin 04
Program

Hösttermin 05

Hösttermin 06

Antal
antagna

1:a sök/
antagna

Antal
antagna

1:a sök/
antagna

Antal
antagna

1:a sök/
antagna

200

0,87

284

0,88

210

1,44

28

1,43

26

1,61

17

1,71

Data

117

1,41

61

1,38

89

1,19

Undervisning/Idrott 2)

385

1,82

447

1,57

373

1,62

Vård och omsorg

211

5,11

178

3,08

188

2,20

Ekonomi/Administration

525

2,62

416

3,35

523

1,94

Hälsoped. 3)

95

2,73

134

3,10

88

3,10

Humaniora/Teologi

58

1,03

58

1,09

41

1,61

106

1,75

104

1,50

83

1,50

Matematik/naturvet

19

0,68

31

1,30

0

0,00

Språk

15

0,87

16

0,94

12

0,58

Teknik, ingenjörer kandidat 1)
Design och träteknik

Information/kommunikation

Summa totalt

1759

1755

1)  exkl Basår och Design o träteknik
2)  exkl Basår och Collegeår
3)  2006 ändrades från höstintag 90 till höst- och vårintag om 60 platser vardera

14
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Hälsopedagogiska programmet och programmen inom

Helårsstudenter

vård- och omsorg hade god efterfrågan med över två

hås

sökande per antagen. Det tillfälligt höga söktalet år
2004 för vårdområdet berodde på möjligheten att bli
socionom via sociala-omsorgsprogrammet – något

Helårsprestationer håp

som erbjöds i samarbete med Örebro Universitet sedan
Högskolan fick avslag på socionomexamensrättsansökan. För Högskolans ekonomprogram – civilekonom,
fastighetsekonomi och fastighetsförmedling – som

Prestationsgrad

omfattar nästan en tredjedel av de nya programstudenterna sjönk efterfrågan. Ändå har området ett nationellt

antal poäng studenterna
är registrerade på
under ett år dividerat
med 40
antal poäng
studenterna klarat
under ett år dividerat
med 40

håp/hås andel avklarade poäng
av de som studenterna
var registrerade på

sett högt söktryck.
Den ökning av antal antagna som kunde noteras
inom dataområdet beror på en revidering av Kreativ

Tabell 5. Helårsstudenter 1 och prestationsgrad 2
för total grundutbildning uppdelad efter
anslagstyp

Programmering och en skicklig och engagerad marknadsföring.
3. Mål och resultat för grundutbildningen

		
Helårsstudenter

3.1 Resultat totalt

Reguljär grundutbildning

Under år 2006 kunde Högskolans grundutbildning ur

Uppdragsutbildning

anslagssynpunkt indelas i tre delar:
•

reguljär grundutbildning som utgjorde 98,76%

•

uppdragsutbildning 1,22 %

•

kombinationsutbildning 0,02 %

Kombinationsutbildning
All grundutbildning

2004

2005

2006

6322

6127

6050

56

59

75

5

11

1

6383

6197

6126

Prestationsgrad

I den reguljära grundutbildningen ingår basårskurser,

Reguljär grundutbildning

80%

78%

79%

collegeutbildning och nätuniversitetskurser. Denna del

Uppdragsutbildning

96%

98%

65%

Kombinationsutbildning

24%

92%

256%

All grundutbildning

80%

78%

78%

ligger till grund för den ekonomiska anslagsredovisningen. Utbildning som getts inom Nätuniversitetet
särredovisas på sid 24 samt Basåret och collegeutbildningen på sidan 30. År 2004 tillkom anslagsformen

utbildning inom Nätuniversitetet och Kombinationsutbildning
  inkluderad för 2004-06.

1

kombinationsutbildning – en satsning för anställda inom
vård, skola och omsorg under 3 terminer ht 2004 – ht

Prestationsgrad över 100% beror på att hås och tillhörande håp     
  registrerats på olika budgetår

2

2005. Den ger deltagarna möjlighet att kombinera arbete
med halvtidsstudier inom kommunal vuxenutbildning

		

eller högskola. Ersättning för platserna är fastställd till

Sedan år 2004 har den totala utbildningsvolymen mins-

86 000 kronor per helårsstudent utan krav på helårspres-

kat med ca 4% mätt i helårstudieplatser. Prestationsgra-

tationer. Beloppet skall inte avräknas inom Högskolans

den var 78%, något lägre än år 2004. Uppdragsutbild-

takbelopp. I Gävleborgs län har merparten av denna

ning har ökat med 34% under denna tid men utgjorde

satsning utnyttjats för studier på komvux-nivå. Under

under år 2006 endast 1,2% av grundutbildningsvolymen

2004 registrerades på Högskolan endast 5 hås, under år

(se vidare sid 22)

2005 11 hås och under 2006 1 hås.

	Kvinnorna är i ökande majoritet på Högskolan. År
2004 var 62.4% av antalet helårsstudenter (hås) kvin-

I följande avsnitt kommenteras utvecklingen av
den totala grundutbildningen mätt i helårsstudenter

nor och 37,6% män. År 2006 var motsvarande andelar

och prestationsgrad. Prestationsgraden, som definieras

63,9% och 36,1%. Prestationsgraden för kvinnor har

som kvoten mellan håp och hås, kan ses som ett pro-

varit högre än för män under hela perioden. År 2006

duktivitetsmått avseende studenternas studiearbete. För

var den 82% ca 10 procentenheter högre än för männen

definitioner se rutan.

vars prestationsgrad försämrades under 2006.
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Tabell 7. Omfattning av grundutbildning per
utbildningsområde

4 500
4 000

Utbildningsområde

3 500

2004

2005

2006

46

43

52

Hås

3 000
2 500

De

2 000

HSJ

3001

2904

2738

Me

168

166

165

NT

1984

1936

2036

Und

647

595

637

Vå

388

420

382

Övr

149

132

116

6383

6196

6126

113%

79%

92%

HSJ

79%

77%

76%

Me

93%

96%

95%

NT

73%

75%

73%

1 500
1 000
500
0
2004

2005

2006

Män
Kvinnor

Samtliga

Diagram 2: Antal hås i grundutbildningen efter kön.

Prestationsgrad

De
Tabell 6: Hås och prestationsgrad i
grundutbildning efter kön.
2004
2005
Hås				

2006

Kvinnor

3984

3887

3914

Und

91%

86%

91%

Män

2399

2309

2212

Vå

88%

89%

89%

Totalt

6383

6196

6126

Övr

89%

85%

92%

Samtliga

80%

78%

78%

Prestationsgrad

Kvinnor

83%

81%

82%

Män

75%

74%

72%

Totalt

80%

78%

78%

3.2 Resultat per utbildningsområde och kön
Sedan 2004 har Högskolans grundutbildning minskat
med 257 hås eller ca 4 %. Alla utbildningsområden
utom design och NT har minskat. För HSJ-området var
minskningen 8,9 %.

0%

Skillnaden i prestationsgrad mellan utbildningsom-

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Män
Kvinnor

rådena är stor (se tabell 7). Lägst – 73 % respektive 76

Diagram 3: Prestationsgrad inom grundutbildningen
efter utbildningsområde och kön under 2006.

% – är den inom NT- och HSJ-områdena. Orsaken till
att prestationsgraden totalt minskar på Högskolan finns
att söka framförallt inom det stora HSJ-området och i
att den sjunker för manliga studenter.
I diagram 3 visas prestationsgraden per utbildningsområde könsuppdelad. Kvinnliga studenter har högre
prestationsgrad än manliga oberoende av utbildningsområde. Inom medicin, undervisning och vård är dock
skillnaderna små.
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Inom vård har antalet hås på C/D-nivå fördubblats.
7 000

Inom undervisning ökade omfattningen med ca 59%.

6 000

En avspegling av att studenterna på den nya lärarutbild-

5 000

ningen börjar nå fram till examensnivå och att sjukskö-

4 000

terskestudenterna väljer att skriva examensarbete på

3 000

C-nivå. Prestationsgraden har återhämtat sig och låg på

2 000

79% dvs. något högre än för grundutbildningen totalt.

1 000

Lägst prestationsgrad noterades inom HSJ-området med
75% (se vidare tabell 8).

0
2004

2005

2006

3.4 Ingenjörsutbildningen

Totalt grundutbildning

Regionens företag förutser ett ökat behov av ingenjö-

C/D nivå

Diagram 4: Antal hås på grundutbildning totalt och på
C/D-nivå.

rer den närmaste tiden. Med det som bakgrund drivs
utvecklingsarbetet av den projektbaserade ingenjörsutbildningen under 2006 och 2007 inom projektet
”Morgondagens ingenjör för X-läns näringsliv”, MIX-

Tabell 8: Hås och prestationsgrad
inom grundutbildning på C/D-nivå efter
utbildningsområde.

projektet. Projektet stöds, förutom av Högskolan, av
EU Mål 2 Norra Sociala fonden och Länsstyrelsen
Gävleborgs län.

2004

2005

Hösten 2006 erbjöds fem inriktningar: data, elek-

2006

tronik, energi, maskin och industriell ekonomi. Hösten

Helårsstudenter

De

2007 tillkommer bygg som inriktning. Arbetet är inspi-

8

6

8

HSJ

498

506

473

Me

19

24

18

NT

262

320

304

diegrupper i permanenta grupprum. Genom omfattande

Und

41

53

65

kontakter med företag inom regionen, som utmynnat i

Vå

84

165

168

studiebesök och samverkan inom utbildningen, samt

Övr

5

0

1

917

1074

1037

Samtliga

rerat av erfarenheter hämtade bl.a. från Aalborgs universitet. Ungefär hälften av utbildningen sker i projektform
i nära samarbete med företag. Studenterna arbetar i stu-

genom inrättande av branschråd, har utbildningen knutits
närmare företagen.
Förutom den projektbaserade ingenjörsutbildningen

			

ges ingenjörsutbildning inom Geomatikprogrammet

Prestationsgrad

samt inom den internetbaserade utbildningen Ingenjör

De

125%

83%

88%

HSJ

75%

70%

75%

Me

68%

79%

94%

NT

67%

62%

78%

Und

80%

70%

77%

Vå

89%

80%

92%

Övr

80%

Samtliga

75%

70%

On-line, ett samarbete mellan åtta lärosäten.
Antagningen till högskoleingenjörsutbildningen har
sjunkit de senaste åren, antagningen hösten 2006 blev
inget undantag trots särskilda satsningar på marknads-

0%

700

79%

500

600
400
300
200

3.3 Resultat per nivå

100
0

Trots att grundutbildningen sedan 2004 totalt minskat

2001

2002

2003

2004

2005

2006

med ca 4% har omfattningen av utbildning på C/D-nivå
ökat med ca 13 %. Den utgjorde 17 % av utbildningen

Diagram 5. Utveckling av Högskolans
ingenjörsutbildning. mätt i hås under åren 2001-2006

på grundnivå år 2006 (se diagram 4).
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Tabell 10: Hås och prestationsgrad
på 80-poängs yrkeshögskoleexamensprogram

Tabell 9: Utveckling av antal hås och
prestationsgrad inom ingenjörsprogrammen
efter inriktning under 2004 - 2006

Hås		

Utbildningsprogram

2004

2005

2006

Serie- och Bildberättande

34

50

55

99

Internetteknologi

26

29

27

54

26

Högskoleutbildning inom teknik

5

18

284

265

2004

2005

2006

Geomatik 1

60

70

71

Helårsplatser

Byggnad

51

62

69

134

98

91
336

EMI2
Data-elektro

Trädgårdsmästarprogrammet
Samtliga

Prestationsgrad 3

Geomatik 1

80%

86%

82%

Byggnad

84%

71%

86%

EMI2

53%

74%

95%

129%

80%

81%

83%

77%

88%

Data-elektro
Samtliga

27
60

84

127

Serie- och Bildberättande 62%

92%

89%

Internetteknologi

76%

74%

60%

61%

Prestationsgrad

69%

Högskoleutbildning inom teknik
Trädgårdsmästarprogrammet

1)  Enbart ingenjörsstuderande

Samtliga

2 )  EMI = Energi+Maskin + (Industriell ) ekonomiing  samläsning i projekt-

65%

93%
85%

83%

baserade ingenjörsutbildningen från ht 2005
3 )  Procental över 100 pga. att hås och håp registerats på olika budgetår

föring. Genom en långsiktig målmedveten satsning på

Serie- och Bildberättarprogrammet och Trädgårdsmästar

marknadsföring, på pedagogiskt utvecklingsarbete och

programmet rekryterar bra – ca 2-3 sökande per plats

på projektarbetsmetodik i nära samarbete med företag

från hela landet. Internetteknologi hade fortsatt svag

hoppas Högskolan på sikt kunna öka rekryteringen av

rekrytering – inte heller under 2006 gick det att starta en

studenter till en modern ingenjörsutbildning.

studiegrupp i Söderhamn. Ökad samläsning med andra

På grund av den vikande rekryteringen har den totala

datavetenskapliga program i Gävle har varit nödvändig.

omfattningen av ingenjörsutbildningen vid Högskolan

Platserna inom Högskoleutbildningarna i teknik har

minskat med 21% sedan 2004 och med 60% sedan

ej kunnat fyllas. Hösten 2006 inställdes de nya inrikt-

2001. Under 2006 fortsatte rekryteringen att minska

ningarna energi (VVS), miljöteknik (VA) och träteknik.

för energi-, maskin- och ekonomiingenjörsprogrammen

Detta förhållande – brist på konkurrens om platserna

medan data- och elektronikingenjörsinriktningarna, med

– är sannolikt en del av förklaringen till skillnaderna i

två gemensamma studieår, ökade. Även byggnadsingen-

prestationsgrad som framgår av tabell 10.

jörsprogrammet ökade sin rekrytering något. Antalet

3.6 Fort- och vidareutbildning

ingenjörsstuderande på geomatikprogrammet har ökat

Sommarkurser och andra kurser utanför ordinarie
undervisningstid

totalt sett under perioden.
3.5 Yrkeshögskoleexamensutbildningar

En del av Högskolans utbildningsutbud erbjuds som

Högskolan har fyra 80-poängs program inriktade mot

fristående kurser utanför ’ordinarie’ undervisningstid

yrkeshögskoleexamen. Serie- och bildberättande i

– dvs. på helger, kvällar och som sommarkurser. Kur-

Hofors, Internetteknologi i Sandviken, Trädgårdsmästar

serna drivs ofta med lägre studietakt och är möjliga att

programmet med inriktning mot hälsa och design i

följa för yrkesarbetande. Omfattningen av dessa kurser

Ockelbo och Högskoleutbildning inom teknik med sex

mätt i hås är i stort sett oförändrad. Prestationsgraden på

inriktningar varav flera i samverkan med regionen och

sommarkurserna är låg – knappt hälften av registrerade

en i samverkan med Högskolan i Dalarna. Antal hås och

poäng klaras av.

prestationsgrad framgår av tabell 10.
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Tabell 11: Hås och prestationsgrad
på fristående kurser på icke-ordinarie
undervisningstid
hås		

Fristående kurser
på icke- ordinarie
undervisningstid
Sommarkurser

2004

2005

Tabell 12: Hås och prestationsgrad på
magisterprogram med ämnesbredd vid
Högskolan i Gävle
2006

760

763

751

90

64

73

Utbildningsprogram

66%

66%

64%

Sommarkurser

56%

36%

45%

2005

2006

1

0

5

6

6

MBA-program
i elektroniska affärer

53

31

11

MBA-programme
in Marketing Management

13

54

64

Fastighetsförmedlingsutbildning

21

32

40

Socialt utrednings- och
handläggningsarbete

12

17

17

2

16

4

4

2

1

2

0

4

2

105

155

161

50%

48%

59%

Lärarutbildning för
yrkesverksamma lärare
Utbildningsprogrammet
beslut-,risk- och
policyanalys

prestationsgrad

Fristående kurser
på icke- ordinarie
undervisningstid

2004

1) från 2006 enbart fristående kurser – för 2004 och 2005 ingår
fristående + programplatser

Master Programme in the
Field of Energy Systems
Geomatik – lantmäteri

1

Inomhusmiljö
Maskinteknik med
inriktning mot
prod.teknik o skärande
bearbetning

Utbildning med inriktning mot magisterexamen
med ämnesbredd

2

Miljöpsykologi

Sedan magister med ämnesbredd infördes år 2002 har

Totalt

tillväxten av sådana program varit snabb. Högskolan

Prestationsgrad

hade under 2006 11 stycken i drift med drygt 500
studerande. Majoriteten går på halvfart. Flera av de
tekniskt inriktade har dock haft stora svårigheter att
få studenterna att fullfölja sina studier och drabbats
av avhopp. Riksdagen beslutade i februari 2006 att
examensformen skulle utgå. Högskolan arbetar med
att omvandla de program som har förutsättningar för
det till djupa ’bologna’-magisterprogram. Detta gäller
’Besluts-, risk- och policyanalys’ som drivs vidare i samarbete med Stockholms universitet, Masterprogramme
in the Field of Energy Systems och Maskinteknik med
inriktning mot produktionsteknik och skärande bearbetning som drivs vidare i samarbete med Linköpings
universitet och Geomatik-lantmäteri som samarbetar
med KTH. Övriga breda magisterprogram har lagts ner
eller kommer att läggas ner sedan innevarande studenter
avslutat sina studier. Antalet helårsstudieplatser var
161. Prestationsgraden har höjts sedan 2004 och var
59 % år 2006.
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4.2 Förändringar i utbudet

4. Lärarutbildningen.

Högskolan har ett förhållandevis stabilt utbud av inrikt-

4.1 Utveckling

ningar. Förändringar kännetecknas av konsolidering och

Lärarutbildningen fortsätter att växa på Högskolan och

minskning/borttagning av lågrekryterande varianter där

utgjorde 16,5% av grundutbildningen under 2006. Pre-

regionens skolor inte heller har något lärarbehov:

stationsgraden är hög. Av den ’gamla’ lärarutbildningen

–

återstod endast 50 hås under 2006 och utfasningen av den

Datavetenskap och medier har under flera år rekryterat alltför dåligt. Utbildningarna har inte uppfattas

kan därmed betraktas som genomförd (se tabell 13).

som nödvändig vare sig ur regional eller nationell

Tabell 18: Utveckling av hås och
prestationsgrad på ’gamla’ och nya
lärarutbildningen 2004 - 2006

synpunkt och läggs därför ned.
–

Distansvarianten av Naturvetenskap-Teknik mot
förskola har ett fortsatt högt platsantal (90) som

Hås		

2004

2005

2006

’Gamla’ lärarutbildningen

98

66

50

Nya lärarutbildningen

821

901

958

Totalt

919

967

1008

med hjälp av vårintag också fylls med råge. Länets
kommuner har genom en gemensam satsning i
samarbete med Högskolan fått till stånd vårintaget
där flertalet som utbildas har en bakgrund som
barnskötare. Kommunerna har erbjudit de sökande
komplettering av behörigheter under höstterminen
före antagningen.
–

Prestationsgrad

Inriktningar mot specialpedgogik ersätts med specialiseringar som kan läsas av alla lärare inriktade
mot förskola och grundskola.

’Gamla’ lärarutbildningen 1

110%

77%

94%

Nya lärarutbildningen

82%

87%

92%

Totalt

85%

87%

92%

–

Lärarprogrammet 60 p har under några år rekryterat blivande yrkeslärare. Denna variant tas nu bort
eftersom de ekonomiska förutsättningarna för HiG
kraftigt skiljer sig från de högskolor som valts ut
i SÄL-projektet. Denna studerandekategori, som

1)  Andelar över 100 % beror på att registrerade och presterade poäng

oftast är mycket studieovan, är avsevärt mer resurs-

registrerats på olika budgetår.

krävande.
Inriktningarna mot svenska, historia, religion och eng-

Sammantaget har andelen senarelärare mot grundskola

elska hade en tillfredsställande rekrytering liksom Sv-

minskat och inom gruppen tidigarelärare har en förskjut-

So, Sv-En, Sv-Ma mot grundskolans tidigare år. Idrott

ning mot förskola skett (se diagram 6).

och hälsa har fortfarande mer än två sökande per plats.
Inriktningar Nv-Te campus och distans samt ”Skapande

4. 3 Åtgärder för att vägleda studenter

möten” alla tre med en tydlig inriktning mot förskola

Lärarutbildningen är komplex. För att utöka vägled-

rekryterar också mycket bra.

ningen och göra den bättre har under 2006 en halv

Av tabell 14 framgår att 57% av tidigarelärarna har

studievägledartjänst knutits närmare lärarutbildnings-

NT-inriktning. För grundskolans senare år har dock
NT-andelen sjunkit kraftigt.

60%
50%

Tabell 14: NT-andel av den nya lärarutbildningen
efter inriktning (andel hås)

40%
30%

Tidigarelärare
Senarelärare
mot grundskolan
Senarelärare
mot gymnasiet

2004

2005

2006

55%

49%

57%

20%
10%
0%
2004

35%
16%

38%
20%

23%
16%

2005

2006

Tidigare år

Gymnasiet

Grundskolans senare år

Lp60

Diagram 6: Den nya lärarutbildningen inklusive Lp60 fördelad
efter inriktningar (andel hås)
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kansliet. Detta innebär att berörd studievägledare

studenter har utarbetats och genomförts i kommunerna.

deltar i kansliets möten och får en större kunskap om

Bättre rutiner för placeringar av ett ökande antal distans-

lärarutbildningens speciella valproblematik. Inför varje

studenter har skapats. En grupp med representanter för

termin väljer studenten sin fortsatta inriktning. Redan

fyra närliggande universitet/högskolor har bildats för

under första terminen instrueras den studerande vid tre

samarbete kring vfu -frågor.

tillfällen vilka val som ska göras och hur. Den samlade
informationen om valen finns sedan att tillgå på lärarut-

4. 6 Samverkan med andra lärosäten

bildningens och studievägledningens hemsidor. Förutom

Lärarutbildningsnämnden ser samverkan med andra

den normala vägledningen från studievägledare erbjuds

lärosäten som en viktig väg både vad gäller lärarutbild-

den studerande vid två tillfällen före varje valperiod att

ningens forskarutbildning och vad gäller möjligheterna

träffa lärarutbildningskansliets personal. Under hösten

att erbjuda ett så brett utbud som möjligt av inriktningar.

2006 etablerades ett Studentcentrum på Högskolan i

Samarbetet inom Pentaplusregionen (Karlstad och

Gävle. Genom denna centrala serviceenhet kan studen-

Örebro universitet, Mälardalens och Dalarnas högsko-

terna få studievägledning och hjälp med andra frågor

lor samt HiG) har under året resulterat i en gemensam

som rör studierna. Enhetens verksamhet kommer även

forskarskola med utbildningsvetenskaplig inriktning

studenterna på lärarutbildningen tillgodo.

som startar under sen vår 2007. Deltagande lärosäten
kommer att erbjuda gemensamma forskarutbildnings-

4.4 Revidering av lärarutbildningen

kurser. Karlstad universitet erbjuder Pentaplusregionen

Arbetet med en revidering av framförallt allmänt

en distansutbildning på magister/masternivå med fyra

utbildningsområde inom lärarutbildningen har under

olika inriktningar där de olika lärosätena också kommer

2005 resulterat i en ny första termin. Terminen benämns

att bidra med kurser. Diskussioner om samordning av

”Lärande och utveckling” och temat syftar både på

utbildning inom ”små ämnen” inom lärarutbildningen

eleven och den lärarstuderande. Uppläggningen av

förs också inom Pentaplus. Mittuniversitetet och HiG

terminen har medfört ett starkare och bättre samarbete

träffas varje termin för att samordna grundutbildning

mellan de institutioner inom Högskolan som arbetar

och på sikt forskarutbildning. Under 2006 inleddes ett

inom lärarutbildningen. Beställningen av kurser ställdes

samarbete runt ett projekt om pojkar och bristande stu-

inte till enskilda institutioner utan till ett kollektiv av fyra

dieresultat i det obligatoriska skolväsendet där förutom

institutioner som sedan inbördes fördelar kursansvar och

Mittuniversitetet och HiG också Karlstad universitet

resurser. Oklarheten om lärarutbildningens placering i

deltar. Ett större delprojekt om pojkar och läsning

Bolognaprocessen tillsammans med regeringens avise-

har redan initierats. En rapport om den gemensamma

ring om en ny utredning av lärarutbildningen har fördröjt

granskningen av examensarbeten inom Pentaplusregio-

och försvårat revideringen av lärarutbildningen. Den

nen som gjordes under 2006 har sammanställts.

handlingsplan som upprättades föregående år har dock
till största delen fullföljts. Utbildningsplanen är alltså
under revidering, allmänt utbildningsområde har enligt

4. 7 Regionalt pedagogiskt
utvecklingscentrum för X-län (PUX)

ovan delvis reviderats, kompetensutveckling rörande

Högskolan och kommunerna i regionen samverkar i ett

betyg och bedömning har genomförts, ett nytt förslag

regionalt pedagogiskt utvecklingscentrum kallat PUX.

på lärarutbildningsnämndens ansvarsbefogenheter har

Samarbetets syfte är att främja utveckling av lärarutbild-

utarbetats, en utvärderingsplan för lärarutbildningen har

ning och kompetensutveckling av lärare. Verksamheten

lagts fast av lärarutbildningsnämnden och ett samarbete

planeras och utvärderas i PUX:s samverkansråd och

inom Pentaplus runt utvärdering planeras.

redovisas i en verksamhetsberättelse. En översikt av
2006-års verksamhet ges nedan.

4.5 Verksamhetsförlagd utbildning (vfu)
Det nätbaserade programmet för vfu-placering av
studenter har förbättrats med flera funktioner och nytt

Lärarutbildningens
verksamhetsförlagda utbildning (vfu)

gränssnitt. I samverkan med kommunerna har rutiner

Gemensamma kvalitetskriterier för regionens kommu-

för placeringar vidareutvecklats. Alla kommuner har nu

ner har utarbetats för att stödja och utveckla samverkan

handlingsplaner för vfu. Rollen för nätverken mellan

kring vfu. Ett antal aktiviteter har genomförts som

lokala lärarutbildare och HiG:s lärarutbildare har blivit

engagerat lärarutbildare i regionen och på Högskolan

tydligare. Vfu-utvärdering för lokala lärarutbildare och

i nätverk framförallt inom svenska, engelska, religion,
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matematik, allmänt utbildningsområde, inriktning mot

Uppdragsutbildning

förskola ”skapande möten”, idrott och SO.

Myndigheten för skolutveckling har köpt en processhandledarutbildning för lärare i regionens kommuner.

Gemensamma utvecklingsområden
med koppling till forskning

Uppdraget gäller betyg och bedömning och i samband
därmed individuella utvecklingsplaner. Grava läs- och

Den ämnesdidaktiska forskning som bedrivs inom

skrivsvårigheter 10 p har köpts av Specialpedagogiska

lärarutbildningen på Högskolan har en praxisnära

institutet. På uppdrag av projektet DoRiS har kom-

inriktning. Lärare på Högskolan och lärare i kom-

munala aktörer tillsammans med Högskolan utvecklat

munerna har under året fortsatt och vidareutvecklat

och givit två kurser som kompetensutveckling för

samarbetet i ett antal temagrupper som är kopplade

verksamma lärare: Teknik för nybörjare 5 p, Naturveten-

till denna forskning:
•

skap och genus 5 p. På uppdrag av Gävle kommun har

Den lokala kulturens påverkan på pojkars studieval

följande kurser givits: Specialpedagogik med inriktning

och prestationer,
•

Praktisk matematik i samverkan,

•

Learning study i matematik

•

Matematik och naturvetenskaplig begreppsbild-

intellektuella funktionshinder 10 p och; Grundläggande specialpedagogik med inriktning intellektuella
funktionshinder 5 p.

ning hos barn och ungdomar i förskola/skola

Övrigt

IT i lärarutbildningen – partnerskap för

Under hösten 2006 genomfördes sju distansdistribuerade

professionell utveckling,

forskningspresentationer för att elever vid gymnasie

•

Fysisk aktivitet i undervisningen

skolor och komvuxenheter i regionen tillsammans med

•

Induction – nya lärares arbete

sina lärare skulle få kunskap om en del av den forskning

•

Genusperspektiv i skola och högre utbildning

som bedrivs vid Högskolan i Gävle.

•

Läs- och skrivprocessen

•

Läsa, lyssna och lära – i buller och i tystnad

studiedagsprogram men följande rubriker genomförts:

•

Lärares ämnesdidaktiska utveckling under

SVIT 06-lärande med stöd av IT, Naturvetenskap och

yrkeskarriären – historia samt ämnesdidaktik.

teknik, Fysik, kemi, biologi eller naturvetenskap, Läs-

•

I samverkan med kommuner har ett antal följande

och skrivprocesser, Matematikundervisning – dilemma
Kompetensutveckling, samverkan och
erfarenhetsutbyte

och möjligheter, Utomhuspedagogik, Entreprenörsska-

Kompetensutveckling i gemensamma grupper med

kan läggas en föreläsningsserie om ”Språk- läs- och

deltagare från Högskolan och från skolor i regionen har

skrivutveckling”.

pets didaktik och Min bakgrund, din framtid. Till detta

genomförts. Ämnesområden har varit bedömning och

Som en del av projektet ’NT-spåret’ som drivs med

betygssättning samt forskningsmetodik. Högskolan har

stöd från Erik Ljungbergs stiftelse har ett antal aktivite-

också genomfört utbildning av lokala lärarutbildare. Ca

ter som stöder samverkan mellan regionens skolor och

hälften av alla lokala lärarutbildare har därmed utbild-

Högskolan kommit igång:

ning för uppdraget. Utöver detta har kompetensutveck-

•

ling ägt rum i form av uppdragsutbildning (se nedan).

”Upptäckarland” på Högskolan

•	Kursen ”Entreprenörsskapets didaktik”.

På möten och aktiviteter i samverkansrådets regi och

•

där rådet medverkat har olika frågor diskuterats t.ex.

Inspirationsdagar för kommuners pedagoger i
entreprenörsskap, utomhuspedagogik och

utbildning av lärarstuderande och skolsamverkan.

NT-pedagogik.

	Tillsammans med kommunala aktörer har Högsko-

•

lan utvecklat och givit: Fysik och kemi för förskola/

NTA-nätverk inom Gävle, Sandviken och
Älvkarleby kommun.

grundskola 5 p, Didaktisk verkstad i matematik 5 p,

5. Distansutbildning

Normalitet, sexualitet och likabehandling i skolan 5 p
samt Bedömning och betygssättning 5 p.

5.1 Omfattning och utveckling

	Två institutioner har haft adjungerade adjunkter

Allt större andel av kursutbudet präglas av en flexibel

anställda – sammanlagt åtta stycken. Dock har ingen

uppläggning, detta gäller såväl distans- som campus-

adjungerad adjunkt eller lektor anställts vid någon av

baserade kurser. Andelen kurser som ges i distansform

partnerskolorna.

fortsätter att öka och var 33,0% år 2006. Ungefär hälften

22

Högskolan i Gävle • Årsredovisning 2006

tionsgraden på distanskurser har sannolikt flera orsaker.

5 000

Förutom de ovan nämnda har under 2006 arbetsmark-

4 500

naden förbättrats. Med nuvarande resurstilldelning har

4 000

läraren otillräckliga resurser för att hålla fortlöpande

3 500

kontakt med distansstudenter utöver kontakter i form

3 000

av inlämningsuppgifter, diskussionsinlägg och enstaka

2 500
2 000

fysiska träffar. För en student kan alltså ett uppehåll gå

1 500

över i ett avbrott utan att läraren har tid att ingripa. En

1 000

annan faktor kan vara brister i distanspedagogiken. Det

500

finns en risk att läraren inte ser de speciella behov som
en distanskurs har gentemot en campuskurs.

0
2004

2005

2006

Ämnesmässigt representerar kurserna i distansform

Nätuniversitetet

en stor bredd och medverkar i väsentlig grad till att

Annan distansutbildning

öka tillgängligheten av vårt utbildningsutbud (se tabell

Campus

16). Nästan häften av distansutbudet utgörs av kurser

Diagram 7: Registrerade hås på grundutbildning efter
utbudsform.

inom HSJ-området där kurserna inom ekonomi och

av distansutbudet ges i nätuniversitetets regi. I diagram

varierar med utbildningsområde. Lägst ligger NT vars

7 illustreras hur den utbildning som ges vid campus

prestationsgrad dessutom sjönk från 64% år 2005 till

minskar och hur den distansbaserade växer.

endast 50% år 2006. Beträffande NT-området se kom-

fastighetsförmedlingsområdet finns. Prestationsgraden

Prestationsgraden på distansutbildningen genom

mentarerna till den låga genomströmningen på en kurs

nätuniversitetet ligger lägre än på Högskolans övriga

inom matematiksatsningen (sid 33). Inom undervisning,

distansutbildning. Enligt en D-uppsats av Sara Dahl-

vård och medicin har över 86% av alla registrerade

ström är det sannolikt att faktorer som t.ex. fler fysiska

poäng examinerats framgångsrikt.

1

möten, yngre studenter, större andel programkurser,
mindre andel som arbetar parallellt – generellt förkla-

Tabell 16: Hås och prestationsgrad på
distansutbildning efter utbildningsområde

rar skillnaden i prestationsgrad mellan de modifierade
distanskurserna och nätuniversitetskurserna.

		

På Campuskurserna är genomströmningen 85%

2004

2005

2006

HSJ

907

972

997

Me

68

68

64

NT

446

443

564

Und

144

120

149

Vå

183

200

197

Övr

69

52

53

1817

1855

2024

Helårsstudenter

och på distans 66% (se tabell 15). Den låga examinaTabell 15: Antal helårsstudieplatser och
prestationsgrad på grundutbildning efter
distributionsform
2004

2005

2006

1817

1855

2024

835

841

944

Campus

4566

4342

4102

Prestationsgrad

Totalt

6383

6197

6126

HSJ

68%

65%

65%

Me

94%

91%

95%

NT

57%

64%

50%

Helårsplatser

Distans totalt
- varav via Nätuniversitetet

Samtliga

Prestationsgrad

Distans totalt

71%

69%

66%

Und

96%

70%

86%

- varav via Nätuniversitetet

57%

60%

59%

Vå

79%

86%

88%

Campus

83%

82%

85%

Övr

87%

88%

81%

Totalt

80%

78%

78%

Samtliga

71%

69%

66%

1) Dahlström, S. (2004). Faktorer som utmärker ’framgångsrik’ distansutbildning på Högskolan i Gävle – en studie av studenters och
lärares erfarenheter av distansutbildning. D-uppsats. Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
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5.2 Nätuniversitetet

Tabell 18: Distansutbildning via
Nätuniversitetet efter utbildningsområde

I Nätuniversitetets regi genomfördes 205 kurser under
2006. Dessa kurser är i hög grad nätbaserade och inne-

		

hållet normalt inga eller mycket få fysiska träffar. Totalt

2004

2005

2006

Helårsstudenter

944 hås registrerades, en ökning med 13 % sedan 2004.
Cirka 47 % av Högskolans distansutbildning mätt i hås

Hu

245

210

212

ges i Nätuniversitetets regi. Mätt i antal kurser ges 60%

Ju

35

40

48

av Högskolans distansutbud i nätuniversitetets regi.

LU

5

4

16

Me

4

10

10

Na

93

160

175

Sa

258

242

330

Te

169

148

123

Vå

25

27

29

1

0

1

835

841

944

Hu

154

133

158

Ju

23

26

18

LU

5

2

15

Me

0

7

10

Na

55

80

96

Sa

148

141

162

Te

72

99

73

Vå

17

14

23

Sedan 2004 har utbudet mätt i hås vuxit med 13 %.

Öv

0

0

1

Undervisnings- och medicinområdena har ökat kraftigt

Totalt

474

502

556

från en låg nivå. Endast teknik- och humanioraområdena

Prestationsgrad

57%

60%

59%

Det innebär att deltagarantalet genomsnittligt är lägre
på nätuniversitetskurserna än på Högskolans övriga
distansutbildning.

Tabell 17. Fördelning av kurser givna vid HiG

Vt 2006

Ht 2006

Totalt

Öv

470

597

1067

Totalt

Campus + distans
Distans

140

202

342

30%

34%

32%

varav nätuniversitetet

83

122

205

  andel nätuniversitet
av distans

59%

60%

60%

  andel på distans

Helårsprestationer

Fördelning av utbudet av nätbaserade kurser på
utbildningsområden framgår av tabell 18. Samhällsvetenskap och humaniora svarar för 57%, teknik och
naturvetenskap för nästan 32 % av utbudet mätt i hås.

minskade. Prestationsgraden, 59 % , är avsevärt lägre
än på motsvarande (modifierade) distanskurser med
fysiska träffar.
5.3 Annan distansverksamhet
Under 2006 avslutades Lärcentrum på Campus-projektet

6. Examina

som Gävle kommun tillsammans med Högskolan drivit

I tabell 19 redovisas samtliga examina under åren 2004

sedan 2004. Ekonomiska förutsättningar för att fortsätta

- 2006. Totalt avläggs nästan 1000 examina per år vid

i existerande omfattning förelåg inte. Verksamheten

Högskolan. Kvinnorna svarade för 69% av examina

delas därför upp i två delar. Den större delen, flyttas till

och männen för 31% år 2006. Eftersom deras andel av

kommunens vuxenutbildningslokaler. Kvar i Högsko-

hås är 63,9% respektive 36,1% innebär det att kvinnor

lans lokaler blir de delar som stöder samverkan mellan

i högre utsträckning än män avlägger examen. Denna

Högskolan och andra lärosäten. En slutrapport har sam-

effekt har förstärkts under perioden.

manställts av projektledaren, Ann Wretman2.

2) “Slutrapport av projektet Lärcentrum på Campus med tillhörande högskolebroar” ställd till Länsstyrelsen i Gävleborg.
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Tabell 19: Avlagda examina totalt och andel per kön

2004
Examen							

K		

M		

2005			 2006

Alla (n)		 K

M		

Alla (n)

K

M		

Alla (n)

Generella examina
Magisterexamina med ämnesdjup
Ekonomie magisterexamen

60% 40% 60

69% 31%

59

58% 42%

38

Filosofie magisterexamen

76% 24% 25

70% 30%

20

67% 33%

39

Medicine magisterexamen

100%

0

1

Teknologie magisterexamen

43% 57%

7

11% 89%

18

42% 58%

31

Magisterexamina med ämnesbredd

25% 75%

4

29% 71%

14

40% 60%

5

Ekonomie kandidatexamen

66% 34% 56

63% 37%

59

57% 43%

63

Filosofie kandidatexamen

68% 32% 235

73% 27% 264

Kandidatexamen
74% 26% 243

Teknologie kandidatexamen

26% 74% 50

39% 61%

31

19% 81%

36

Högskoleexamen 				

64% 36% 75

55% 45% 110

62% 38%

82

Yrkesexamina
Grundskollärarexamen
1-7 lärare samtliga inriktningar

88% 12% 97

4-9 lärare samtliga inriktningar

72% 28% 36

81% 16%

31

56% 44% 18

60% 36%

25

0% 100%

1

100%

0%

2

100%

0%

9

100%

0%

1

Gymnasielärarexamen
Samtliga inriktningar
Barn/ungdomsped.examen
Försk. och FöNT
Fritidsped.

100%

0%

1

33% 67%

3

Lärarexamen (nya lärarutbildningen)
Lärarexamen Grund tidigare år
Lärarexamen Grund senare år

92%

8% 12

91%

9% 101

89% 11%

93

74% 26%

27

3

75% 25%

20

79% 21%

19

81% 19%

26

75% 25%

4

67% 33%

3

25% 75%

59

24% 76%

54

0% 100%

4

0% 100%

1

0% 100%

2

50% 50%

4

67% 33%

Ämnesinriktning

0% 100%

1

Yrkesinriktning

0% 100%

1

30% 70% 107

Lärarexamen Gymnasiet
Lärarprogrammet 60 p

Högskoleingenjörsexamen
Högskoleingenjörsexamen 120 p
Högskoleingenjörsexamen 80-120 p

0% 100%

2

Sjuksköterskeexamen
Sjuksköterskeexamen

88% 12% 118

89% 11% 143

87% 13% 141

Specialistsjuksköterskeexamen

81% 19% 37

70% 30%

20

90% 10%

31

Socialomsorgsexamen				

95%

5% 22

92%

8%

26

91%

9%

22

Yrkesteknisk examen (adm. o. ekonomi)		

73% 27% 11

100%

0%

1

100%

0%

2

Yrkeshögskoleexamen							

38% 63%

8

31% 69%

13

Summa				

69% 31% 1023

66% 34% 984

25

69% 31% 983
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Examinationsmönstret är traditionellt könsbundet: män

sannolikt kommer att uppnås. Könsfördelningen är

avlägger en större andel av de tekniskt inriktade examina

mycket sned även om den förbättrades något under 2006.

och kvinnorna är i stark majoritet inom utbildningar med

Kvinnor svarade för 87% av examina och män för 13%.

inriktning mot skola, hälsa, vård och omsorg. Ca 45%

Antalet examinerade specialistsjuksköterskor var 31.

av de examina som avlades vid Högskolan var yrkesin-

Lärare

riktade och 55% generellt inriktade år 2006.

Inom lärarutbildningen avlades 181 examina vilket

Sjuksköterskor

var 18% av totala examinationen under 2006. Antalet

Rekryteringen av studenter till sjuksköterskeutbild-

lärarexamina har ökat något sedan 2004.

ningen är god och examinationsgraden ligger stabilt på

Av tabell 20 framgår att andelen examina med NT-

en hög nivå. Under 2005 - 2006 examinerades 284 sjuk-

inriktning ligger något över regleringsbrevets krav på 33%

sköterskor eller 53% av målantalet 540 för 2005-2008.

och att antalet tidigarelärare är för lågt. Variationen i exa-

Halva tiden återstår vilket innebär att examinationsmålet

mination från år till år förklaras av att flera av lärargrup-

Tabell 20 : Examinerade lärare med olika inriktningar under 2004 - 2006
2004

2005

2006

Mål 2005 -2008

Utfall %

				

Samtliga
med NT-inriktn
andel NT
tidigarelärare
inriktning mot förskola
senarelärare

175

184

181

65

81

63

37%

44%

35%

113

102

96

550

36%

1

49

29

240

33%

62

82

85

340

49%

    

Tabell 21. Utvecklingen av antal magisterrätter och magisterexamina med ämnesdjup
Magisterämne, examensrätt år

2004

2005

2006

70

65

42

Elektronik, 1997

6

16

13

Pedagogik, 1997

10

4

14

Företagsekonomi, 1994

Energiteknik, 1998

12

Medie- och kommunikationsvetenskap, 1998

2

2

Historia, 1999

1

1

Litteraturvetenskap, 2001

1

Engelska,

1

3

Matematik, 2001

1

Religionsvetenskap/-kunskap, 2002

3

Elektroteknik, 2003

1

1

10
2

Industriell ekonomi, 2004

1

2

4

Sociologi, 2006

1

Psykologi, 2006

2

Medicinsk vetenskap, 2006

1

Vårdvetenskap, 2006

4

Totalt

92

26

97

107
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7. Uppdragsutbildning

perna avslutar sina studier under höstterminens januaridel
och får sina examina registrerade under följande år.

Uppdragsutbildning ges på uppdrag från arbetsgivare för
att tillgodose kompetensbehov hos olika personalgrup-

Examina med teknikinriktning
(Högskoleingenjörer, teknologie kandidat och
magister)

per, men även på uppdrag av t.ex. Länsarbetsnämnden
för utbildning av arbetslösa. Deltagare som uppfyller

Antalet examina inom det tekniska området ökade med

kursfordringar kan få avlagda poäng registrerade.

9% från 2005 och blev 128 trots att antalet ingenjörs-

Högskolan har en uttalad ambition att uppdragsut-

examina fortsatte att minska. Förklaringen är en stark

bildning ska utgöra en väsentlig del av verksamheten. Så

tillväxt av magisterexaminationen där 31 teknologie

är det inte. Under 2006 har dock uppdragsutbildningen

magisterexamina avlades under året (se nedan) samt att

ökat och utgjorde 1,2% av den totala grundutbildningen.

6 högskoletekniker tog sin examen under 2006.

Prestationsgraden som generellt brukar vara mycket hög

Magister med ämnesdjup

sjönk. Områdena undervisning och medicin svarade för

Under 2006 har Högskolan inrättat fyra nya magister-

ökningarna (se tabell 22 och 23).

rätter efter extern granskning: sociologi, psykologi,

Under 2004 och 2005 gjordes stora insatser för att på

medicinsk vetenskap och vårdvetenskap. Antalet

olika sätt marknadsföra och öka Högskolans uppdragsut-

examina inom företagsekonomi har minskat sedan

bildning (Se årsredovisningen för 2005). Med alla dessa

2004. Ämnet svarar dock fortfarande för nästan 40%

insatser som bakgrund kvarstår frågan: ’varför har vi

av de 107 magisterexamina som avlades under 2006.

ännu inte fått fart på uppdragsutbildningen ?’ Orsaken

Examinationen inom tekniska området växer starkt och

kan vara en kombination av att marknaden fortfarande

29% av examina hör dit. Inom de magisterämnen som

sviktar vad gäller offentliga uppdrag, att påtagliga

tillkommit sedan 2004 avlades 12 examina.

inbrytningar på den privata sidan ännu inte gjorts och att
en stor del av Högskolans kapacitet under 2006 ägnats

Tabell 22: Hås och prestationsgrad på
poänggivande uppdragsutbildning

		

2004

2005

åt bolognautvecklingsarbete och anpassningar till ett
vikande studentunderlag. En annan mera positiv kan
vara att Högskolans nuvarande utbildningsutbud i stort

2006

sett svarar mot regionens behov.

Uppdragsutbildning

Helårsstudenter

56

59

75

96%

98%

65%

Andel av grundutbildningen 0,88% 0,95%

1,20%

Prestationsgrad

1)

8. Rekrytering av nya studenter
8. 1 Rekryteringsarbete
Den personliga kontakten med presumtiva studenter är
en viktig faktor i rekryteringsarbetet. Under året har ca
65 besök gjorts på gymnasieskolor, med tyngdpunkten

Tabell 23. Uppdragsutbildning mätt i antal hås
fördelad efter utbildningsområde

inom en 20-milaradie. Studentrekryterare, studentinformatörer och lärare har presenterat Högskolan och

2004

2005

dess utbildningsprogram på arbetsförmedlingar, den

2006

kommunala vuxenutbildningen och Lärcentra runt om

Helårsstudenter

i länet. Presumtiva studenter från ovan nämnda grupper

Humaniora

0

0

0

Jur

0

0

0

Medicin

7

5

8

dagar, guidade turer och andra arrangemang. Under året

13

4

28

har HiG deltagit i fem utbildningsmässor bl.a. SACO-

Nat.vet

6

1

0

Sam.vet

14

17

10

0

8

4

Vård

16

24

25

sätt uttryckt intresse för HiG. Under försommaren och

Övrigt

0

0

0

fram till kursstart i augusti gjordes extra insatser, främst

56

59

75

i länet, men också i Dalarna och på vissa webbsidor,

Und

Teknik

Summa

har också besökt högskolan under Öppet hus, både under
våren och på sommaren samt vid särskilda informations-

mässan i Stockholm.
Utöver dessa aktiviteter omfattade rekryterings
arbetet 2006 bl.a. riktade utskick, radioreklam, annonsering samt telefonsamtal med personer som på något

gällande kvarvarande platser. Vidare har HiG medver-

27

Högskolan i Gävle • Årsredovisning 2006

kat på flera ’events’, t,ex. Cityfesten i Gävle, i Valbo

lokaler har anpassats för att kunna ta emot besökare som

köpcentrum och O-ringen.

kan prova på och experimentera inom dessa områden. De

I mars anordnades ett Öppet Hus på Högskolan.

första besökarna (ca 150) kunde tas emot under hösten

Årets upplaga kunde samordnas med visning av HiGs

2006 då utrustningen fanns på plats. Upptäckarland har

nya bibliotek (ca 400 deltagare).

olika teman inom fysik, kemi och teknik.

Under sommaren hölls ett arrangemang på Hög-

Samarbetet Skola och Högskola
Gymnasiet

skolan som riktade sig till de som sökt utbildningar
på HiG. Syftet var att ge de sökande en positiv bild av

Med syfte att utveckla metoder för det fortsatta arbe-

HiG redan innan studiestarten. Vid tillfället fanns t.ex.

tet med breddad rekrytering har ett nära samarbete

möjlighet att titta in i ett studentboende nära Högskolan

upprättas med flera gymnasier i länet. Arbetet har

(Midgårdslunden) och att via en bussrundtur besöka

huvudsakligen varit inriktat mot de yrkesförberedande

övriga studentbostadsområden.

programmen. Såväl den kommunala gymnasieskolan

Samarbetet med Gävle kommun fortsatte under

som fristående gymnasieskolor har varit involverade.

året och tidningen ”Plugga i Gävle!” trycktes i 35 000

Ett fördjupat samarbete har inletts med två gymnasie-

ex. Tidningen är målgruppsanpassad och delades bl.a.

skolor för sambruk av ny utrustning på olika stadier i

ut på mässorna i november. Under mässorna satsade

utbildningen. Lärare och elever har gjort studiebesök på

Högskolan och Gävle kommun på en ny tävling bland

Högskolan. I samband därmed har elever fått pröva på

mässdeltagarna. Första pris var en resa och uppehälle i

olika laborativa moment. Samarbetet har även inneburit

Gävle för två personer i samband med invigningen av

att lärare från gymnasier och Högskolan haft gemensam

gävlebocken i december. Två ungdomar från Göteborg,

utbildning kring laborationsutrustningen och att elever

två från Örebro och två från Stockholm kom till Gävle

och studenter har besökt varandra för laborationer.

och blev varmt mottagna av HiG och Kommunen.
Ungdomarna blev dessutom intervjuade i lokalpressen.

Grundskolan (årskurs 8)

Ett lyckat arrangemang som kommer att repriseras på

Tjejer i teknik

mässan i Sundsvall i februari 2007.

Två grupper med ca 25 elever från två olika skolor har
under tio dagar haft teknik på HiG. En lärare har även

8.2 Breddad rekrytering

besökt en skola i Sandviken för att låta tjejer pröva på

Handlingsplan

teknik under tio dagar.

Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2006 ska Hög-

Vård och omsorg

skolan i årsredovisningen redovisa vilka åtgärder som

Studiebesök på HiG har ordnats för att titta på lokalerna

vidtagits för att främja och bredda rekryteringen till

inom vårdämnena.

högre utbildning. Redovisningen utgår från den hand-

Killar i barnomsorg

lingsplan som finns för breddad rekrytering avseende

En lärare har besökt en klass i grundskolan för att

perioden 2006 - 2008.

informera killar om arbetet i barnomsorgen.

Åtgärder för breddad rekrytering

Ungdomar i arbetsmarknadsåtgärder

Högskolan i Gävle (HiG) har aktivt arbetat med att

I samarbete mellan Kommunal vuxenutbildning, Arbets-

främja och bredda rekryteringen till Högskolan. Arbetet

förmedling och Arbetsmarknadsenhet i Gävle kommun

har inriktats mot att skapa nya kontaktvägar mellan hög-

har HiG genomfört ett projekt, som syftat till att öka

skola, grundskola, gymnasium, arbetsmarknadsenheter

kunskapen om och intresset för högskolestudier bland

i kommuner samt arbetslivet. Tyngdpunkten har legat på

arbetssökande i kommunen. I projektet har möjlighet

att öka intresset för Högskolans utbildningar inom det

funnits att göra studiebesök och praktik på företag samt

naturvetenskapliga och tekniska området. Ofta har detta

läsa in behörighetsgivande kurser på Komvux. Ett viktigt

handlat om att pröva nya metoder för att skapa intresse

inslag har varit att på olika sätt få lära känna högskole-

för och kunskap om vad högskoleutbildning innebär och

miljön (studiebesök, studievägledning och möten med

vilka möjligheter den kan öppna för individen.

studenter). ”Pröva på verksamhet” på Högskolan, med

Natur och teknik – CNT och Upptäckarland

studenter eller lärare från Högskolan som handledare,

Ett center för naturvetenskap och teknik (CNT) har

har genomförts inom naturvetenskap och teknik.

utvecklats på HiG. I CNT ingår ett Upptäckarland där

28

Högskolan i Gävle • Årsredovisning 2006

Introduktion av nya studenter

utveckla sin kompetens under utbildningen och utöver

HiGs koncept för introduktion av nya studenter syftar

detta fästes stor vikt vid det kreativa inslaget i arbets-

till att lägga en grund för fortsatta studier och att

provet. Resterande (13 st) inom programmet antogs

studenterna ska känna sig väl mottagna. När studen-

utifrån sedvanliga urvalsgrunder. En klar majoritet av

terna kommer på sin första dag finns en studentmässa

de som prövades i alternativt urval var kvinnor (15 st).

med aktörer som en student kan komma i kontakt med

De alternativt urvalda fördelas på flera åldersgrupper;

under sin studietid (bl.a. Studentkåren, Studievägled-

19-24 år 1 st, 25-29 år 6 st, 30-34 år 4 st, 35-39 år 3 st,

ning, Bostadsföretag, Internationella sekretariatet,

45-49 år 3 st och 50-54 år 1 st.
För studerande på collegeutbildningen gällde den

CSN, SJ och X-trafik).
Det finns även möjlighet att åka på guidad tur i

sammanlagda studieprestationen under collegeåret som

Gävle. HiG arbetar aktivt med studentföreningarna för

urvalsgrund för de ”garantiplatser” som erbjöds på olika

att åstadkomma en positiv ’nollning’. Andra viktiga

utbildningsprogram vid Högskolan. Det alternativa

inslag är introduktionskurs till Högskolans datasystem

urvalet begränsades till 1-2 platser på utbildningar med

och föreläsningar i studieteknik.

många förstahandsökande per utbildningsplats.

Studenthälsan

8.4 Validering vid antagning
till kurser och program

Studenthälsans verksamhet är viktig för många studentgrupper t.ex. studenter från studieovana hem, studenter

Vid ansökan till utbildningsprogram med start 2006

med annan etnicitet än svensk, studenter med funktions-

(vår och höst) begärde 549 personer att få reell kom-

hinder samt studenter som på grund av arbetsmarknads-

petens prövad för behörighet. Av dessa var redan 354

läget söker sig till Högskolan. Studenthälsan erbjuder

personer behöriga, men hade sökt prövning i tron att

stöd och hjälp till motivation för fortsatta studier.

reell kompetens är en urvalsgrund. 67 personer fick
avslag på sin begäran om validering för behörighet. De

8.3 Alternativt urval

128 som återstod hade i största utsträckning sökt till

Inför höstterminen 2006 tillämpades alternativt urval

yrkesinriktningen av lärarprogrammet 60 poäng (Lp60),

för studerande som sökt serie- och bildberättarprogram-

sjuksköterskeprogrammet, fastighetsmäklarprogrammet

met, dramapedagogprogrammet, programmet kreativ

samt civilekonomprogrammet.

programmering samt för collegeutbildningen. Även till

7 av sammanlagt 20 som sökte till yrkesinriktningen

trädgårdsmästarprogrammet användes alternativt urval

av Lp60 ansökte om validering av reell kompetens

under hösten 2006 inför vårterminen 2007.

såväl för behörighet som tillgodoräknande. Antag-

Av de antagna till kreativ programmering (33 st) var

ningsomgången HT 2006 har endast gällt tekniska

det 8 st som bedömdes i ett alternativt urval. Samtliga

branschområden såsom t.ex. elektriker, svetsare samt

var män och 7 av dem var i åldern 19-24 år och 1 i åldern

byggsektorn. När det gäller tillgodoräknande i samband

25-29 år.

med validering kan studenterna erhålla max 40 poäng

De 30 platserna på serie- och bildberättarprogram-

baserad på reell kompetens vad avser lärarexamen med

met tillsattes genom bedömning av särskilda arbets-

inriktning mot yrke.

prover som dokumenterade förmågan att uttrycka sig

	Vad gäller prövning av reell kompetens vid antag-

i bild samt genom intervjuer. 13 av de antagna var

ning till kurser är de mest frekventa gymnasiekurserna

kvinnor och 17 män. Flertalet var i åldern 19-24 år (25

matematik B, C, naturkunskap B och engelska B.

st) medan övriga återfinns i åldersgrupperna 25-29 år

Bedömning av reell kompetens har gjorts i samråd

(4 st) respektive 30-34 år (1 st).

mellan ämneskunnig person samt i vissa fall bransch-

Samtliga 18 som antogs till dramapedagog-pro-

organisationer. I enstaka fall har laborativa moment

grammet bedömdes i ett alternativt urval (i form av en

och skriftliga prov använts i de fall tillgodoräknande

intervju). Alla antagna var kvinnor med fördelning på

av poäng har önskats. I övrigt har inga egentliga prover

följande åldersgrupper 19-24 år (7st), 25-29 år (8 st)

eller tester använts.

samt 30-34 år (3 st).

8.5 Högskoleintroducerande utbildning

Av de 31 antagna till trädgårdsmästarprogrammet
tillsattes, efter medgivande från Högskoleverket, 18

HiG har under året på olika sätt arbetat med åtgärder

st genom bedömning av arbetsprover samt intervjuer.

för att underlätta övergången mellan gymnasiet och hög

Bedömningen fokuserade på den sökandes potential att

skolan för att på så vis förbereda för studier på högskola.
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Under 2006 har 1867 personer deltagit i olika former av

Omfattningen av basårsutbildningen har ökat något

högskoleintroducerande kurser och kurspaket – se tabell

sedan 2004 beroende på att inriktningen mot lärarutbild-

24. För de som är väldigt osäkra på vad högre studier

ning ökade från en låg nivå. Den nedgång i prestations-

innebär finns t.ex. en två poängskurs i ”Introduktion

graden som inträffade under 2005 har åtgärdats. En del

till högre studier”. Kursen startar både på våren och

beror på ändring i registreringsförfarandet – studenterna

hösten och den finns att läsa såväl på distans som på

registreras på delkurser i stället för på hela terminen.

campus. Den stora ökningen jämfört med år 2005 beror

Av tabell 26 framgår att de studerande på basterminen

på matematiksatsningen (se sid 33). Prestationsgraden

i högre andel än de på basåret registreras på en kurs vid

på den delen är låg – bl.a. beroende på ämnesområdets

Högskolan i Gävle terminen efter studierna.

svårighetsgrad och distansformens större krav.
Tabell 26. Andel av de studerande på basår
respektive bastermin som registrerats på
Högskolekurser terminen efter

Tabell 24: Antal studenter efter slag av
introduktionsutbildning
Individer

2004

Högskoleintroducerande
kurser:
474

2005

2006

680

1676

Collegeutbildning

108

87

56

Basår

108

120

118

13

15

17

Totalt

703

902

1867

Helårsstudieplatser

123

137

252

56%

69%

38%

Bastermin

Prestationsgrad

		

2004

2005

2006

Basår

36%

32%

39%

Bastermin

45%

64%

88%

Collegeutbildning

Collegeutbildningen, som under åren 2002-2004 be
drevs i projektform, överfördes år 2005 till reguljär
verksamhet. Under året har sammantaget 56 personer
varit registrerade på collegeutbildning. Collegeåret
ges på helfart under två terminer – hälften av tiden på
Komvux i hemkommunen för att komplettera brister i
behörighet och hälften på Högskolan. Denna del har

Basårsutbildning

även givits på distans till studenter i Hälsingland. Inom

Basåret erbjuder studenter en möjlighet att på ett år läsa

utbildningen har stödet till studenterna utökats på så

in behörighet inom NT-området. Eftersom rekryteringen

vis att samtliga studenter erbjuds individuella samtal

till NT-inriktade program är svag utgör basåret en viktig

med studievägledare på såväl Komvux som HiG. Innan

del av rekryteringsunderlaget till studier inom naturve-

terminstart ges studenterna också möjlighet till ett sam-

tenskap och teknik.

tal med studievägledare på Komvux för att gå igenom
valet av Komvux kurser.
Hås och håp har i vissa fall registrerats på olika
budgetår vilket medfört att prestationsgraden översteg
100% för 2005.

Tabell 25: Antal helårsstudieplatser och
prestationsgrad på
Basårsutbildning efter inriktning
hås		

Ingenjör
Lärare
Samtliga

Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle samfinansierade en extern gemensam jämförande utvärdering av

2004

2005

2006

46

46

46

7

9

10

52

55

56

sina collegeutbildningar. Utvärderingen3 har genomförts

Tabell 27: Hås, håp och prestationsgrad på
Collegeutbildningen 2004 - 2006
Collegeutbildning

prestationsgrad

2004

2005

2006

108

87

56

Ingenjör

70%

67%

85%

individer

Lärare

56%

67%

80%

helårsstudenter

22

17

13

Samtliga

71%

67%

84%

prestationsgrad

64%

118%

62%

3) Pia-Maria Ivarsson och Gunilla Roos: Collegeutbildning för breddad rekrytering till högskolestudier. En utvärdering av college
utbildningen vid Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet 2002/03 och 2003/04; Pedagogiska Institutionen, Uppsala Universitet. 2007
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av Pia-Maria Ivarsson och Gunilla Roos Pedagogiska

san och Länsarbetsnämnden. Högskolans deltagande

institutionen vid Uppsala Universitet. Resultaten visar

handlar om KIVO (killar i vård och omvårdnad) – hur

bl.a. att man nått rätt målgrupp och lyckats rekrytera en

vi ska få fler män till vård och omvårdnad. Ett samarbete

större andel unga studerande och en högre andel män

startade under 2006 bland annat med tre kommuner och

till högre utbildning. Högskolan i Gävle har dessutom

Landstinget Gävleborg.

lyckats väl med att via distansvarianten rekrytera stu-

Högskolan har ett jämställdhetsråd med represen-

derande från den omgivande regionen. Se vidare sid 48.

tanter från alla institutioner samt förvaltningen. Rådets
huvuduppgift är att verka för opinionsbildning och

8.6 Jämställdhetsarbete

kunskapsspridning. För arbetet finns en samordnare.

I årsredovisningen skall universitet och högskolor

Utifrån författningar och regleringsbrev har Högskolan

redovisa

en jämställdhetspolicy, en jämställdhetsplan, en plan för

•

vilka åtgärder som vidtagits för att få en jämnare

likabehandling samt en åtgärdsplan mot trakasserier på

könsfördelning – i utbildningar med ojämn köns-

grund av kön, etnisk tillhörigheten, sexuell läggning och

fördelning, såsom lärar- och vårdutbildningar och

funktionshinder.
Matematik- och Naturvetenskapliga institutionen

tekniska utbildningar
•

har startat ett jämställdhets-integreringsarbete som inne-

hur lärosätet stimulerar jämställdhetsarbetet och

bär att ämnesgrupperna utifrån uppsatta mål genomför

hur åtgärder för att främja jämställdhet följs upp
•

aktiviteter och följer upp resultaten. Arbetet sker utifrån

hur genusperspektiv beaktas i utbildningen.

JämKAS Bas samt ”Stegen” framtaget av JämStöd på

Insatserna för att få en jämnare könsfördelning i utbild-

regeringskansliet.

ningarna består av flera olika aktiviteter dels inom

För att säkerhetsställa att genusperspektiv beaktas

Högskolan men också i samarbete med det omgivande

i utbildningen erbjuds alla lärare kursen ”Genus för

samhället.

Högskolelärare”. Kursen ger en allmänorientering om

Inom Högskolan bedrivs projekten QNOT (kvinnor

genusvetenskapens grunder och utgångspunkter för

inom naturvetenskap- och teknik) för de kvinnor som går

reflektion över lärarrollen. Avsikten är att ge en start-

på någon av våra ingenjörsutbildningar, KIVO (killar i

punkt för tillämpningar i undervisningen inom olika

vård och omvårdnad) för de män som går sjuksköterske

discipliner. Vid första kurstillfället hösten 2006 deltog

– och sociala omsorgsutbildningarna samt KILY (killar

ca 20 lärare.

i lärarayrket) för de män som går lärarutbildningen med
8.7 De nya studenterna

inriktning mot förskola/fritids/tidigare år. Projekten
består av tre delar i form av nätverksaktiviteter, personlig

Ursprung

utveckling samt mentorprogram.

Högskolans studenter kommer till största delen från

Syftet med projektet är:

närliggande regioner. Dessa tillsammans med Stock-

•

holms län svarar för ca 64%. Andelen studenter från

att ge studenter av underrepresenterat kön en

X-län har minskat från 36,4% år 2004 till 27,3% år 2006

möjlighet att få ett nätverk av verksamma i

istället har rekryteringen från längre bort liggande län

yrkeslivet.
•

ökat. Det kan uttryckas som att Högskolans nationella

att skapa gemenskap inom utbildningsgrupperna

attraktionskraft ökat. Antalet internationella studenter

för att därmed säkerställa ett minskat antal

har ökat kraftigt sedan 2003/04 och de utgjorde 5,8%

avhopp.
•

av de nya studenterna läsåret 2005/06.

att skapa verksamhet för att underlätta kopplingen

Gävle svarar för nästan hälften av länets studenter,

mellan studier och yrkesliv.
•

Sandviken för 11%, Hudiksvall och Söderhamn för 10%

att ge studenter verktyg för personlig utveckling

vardera. Av diagram 8 framgår att antalet nya studen-

och framtida nätverk.

ter från Gävle, Sandviken och Bollnäs minskat sedan

Högskolans samarbete med det omgivande sam-

2003/04.

hället sker genom deltagande i projektet ”Gävleborg

Programstudenter kommer i större utsträckning

Jämt”. Projektet är regionalt med länsstyrelsen som

från den närliggande regionen än gruppen som läser

sammanhållande länk, övriga deltagare är länets tio

fristående kurser. Av de studenter som började läsa på

kommuner, Landstinget Gävleborg, Försäkringskas-

ett program hösten 2006 kom hälften från Gävleborgs
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Tabell 28: Nya studenter efter ursprungslän

		
			2003/04		

2004/05			2005/06

Län		

Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

Gävleborg

1441

36,4%

1326

31,7%

1343

27,3%

Stockholm

772

19,5%

863

20,6%

987

20,0%

Uppsala

336

9,5%

391

9,3%

400

8,1%

V Götaland

197

5,0%

262

6,3%

373

7,6%

Dalarna

231

5,8%

193

4,6%

223

4,5%

97

2,4%

133

3,2%

169

3,4%

103

2,6%

128

3,1%

253

5,1%

82

2,1%

96

2,3%

119

2,4%

Södermanland

109

2,8%

80

1,9%

94

1,9%

Västernorrland

97

2,4%

69

1,6%

97

2,0%

Övriga län

285

7,2%

347

8,8%

516

13,0%

Utanför Sverige

130

3,3%

236

5,6%

288

5,8%

3963

100%

4182

100%

4927

100%

Östergötland
Skåne
Västmanland

Summa
Källa: SCB

län, 14% från Stockholms län, 11% från Uppsala län

Antal studenter vid Högskolan i Gävle budgetåret 2006

och 4% från Dalarnas län (Källa: Enkätundersökning
bland nya programstudenter, ht 2006).

6 126

Helårsstudenter

Antal, köns- och åldersfördelning

Under 2006 har Högskolan haft 14 756 studenter. Detta
antal innefattar alla studenter som under året registrerat

Summan av poäng
på vilka studenterna
varit registrerade
under året dividerat
med 40 p

sig på en kurs och dessutom de som återkommit för att
14 756 Studenter vid HiG antal studenter som
påbörjat och/eller  
examinerats på kurser

examineras på någon kurs som de registrerat sig på ett
tidigare år. Mätt på detta sätt har antalet ökat med 1210
individer eller 8,9 % sedan 2005.
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Diagram 8: Antal nya studenter från Gävleborgs län efter
ursprungskommun läsåret 2003/4 – 2005/06 ( Källa:SCB).

Diagram 9. Antal poäng per student under 2006 fördelat
på kön och åldersgrupp.
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Studenternas genomsnittliga poängproduktion fortsätter

Högskolegemensamma ändamål

57 000

2005 och 15,2 år 2003. Av diagram 9 framgår att yngre

Marknadsföring

32 390

studenter (under 25 år) har en högre studietakt och att

Pedagogiska insatser

kvinnor presterar fler poäng än män.

Konferensdeltagande mm

att minska: 13,0 p/individ år 2006 jämfört med 14,3 år

63,7% av studenterna är kvinnor och 36,3% män.

Totalt

Av diagram 10 framgår att åldersfördelningen skiljer sig

168 450
2 160
260 000

markant åt för män och kvinnor. Majoriteten kvinnor

Arbetet har bland annat inneburit flera diagnostiska

finns i åldrarna över 34 år medan vanligaste åldern för

prov och ökat antal schemalagda campuslektioner på

män är åldersgruppen 25 - 34 år. Av dem som började

alla förberedande kurser i matematik. Studenterna har

sina programstudier vid HiG hösten 2006 är 70% 25

erbjudits extra stöd i form av räknestugor. Flera olika

år eller yngre. Andelen skiljer sig inte nämnvärt i jäm

alternativ av repetitionskurser i matematik har kunnat

förelse med de två förgående åren.

erbjudas: grundkurs i matematik 5 p som sommarkurs,
preparandkurs 1 p som snabb repetitionskurs samt en

4 500

propedeutisk kurs om 2 p för alla nya studenter på

4 000

ingenjörsprogram och lärarprogram med matematik

3 500

som inriktning. Vidare har en stor satsning gjorts på

3 000

att få deltagare till den webbaserade ’Grundkurs i

2 500

matematik’ i samarbete med Stockholms universitet

2 000

och Theducation. Under 2006 har över 1200 studenter

1 500

varit registrerade på denna kurs – tyvärr med mycket

1 000

låg prestationsgrad.

500

Många av ’nollpresterarna’ – 291 st - har dock pre-

0
under 25

25 - 34

över 34

sterat i så motto att de har varit aktiva i kursen och har

Män

läst kurslitteraturen och klarat vissa av grundproven och

Kvinnor

kvalificerande uppgifterna. Utöver dessa har ytterligare
187 st gjort ett antal provförsök per person. Resterande

Diagram 10. Fördelning av antal studenter efter ålder
och kön

studenter har aktivt loggat på och läst meddelanden.
Resultatet förklaras av att många av studenterna kommer
direkt från gymnasiet och är ovana vid självständiga stu-

9. Särskilda satsningar

dier. Kursen ingår ej i utbildningsprogram eller examen.
Många studenter använder kursen som en extraresurs

Redovisning av matematiksatsning
(särskilda medel erhållna under 2006)

för att klara andra kurser eller för att inhämta matematikkunskaper generellt – all matematikkurslitteratur är

HiG erhöll 260 000 kr enligt regleringsbrevet 2006 med

gratis tillgänglig under ett år.

anvisningen att:

	Ett pedagogiskt förändringsarbete pågår inom

”Medlen skall av berörda lärosäten användas för att

kursen. År 2007 kommer förbättrade bevakningsmetoder

stödja nybörjare i matematik i Högskolan för att minska

och stödjande verksamhet att användas i syfte att höja

klyftan mellan de reella kunskaperna i matematik och

genomströmningen (avklarade test). År 2007 kommer

ingångsnivån för undervisning i matematik på Hög-

samarbetet att ske med Stockholms Universitet och

skolan.”

Kungliga Tekniska Högskolan. KTH:s ettåriga erfaren-

På Högskolan har uppdraget givits till Avdelningen

het av den nya metodiken visar att prestationsgraden

för matematik och statistik som med stöd av extra

torde bli 40%-70%.

resurserna ökat marknadsföringen, ökat undervisningen
och gjort pedagogiska satsningar, utökat utbudet av

Bolognamedel

högskoleförberedande kurser bl.a. på distans och i sam-

Högskolan erhöll 600 000 kr som stöd för att införa

arbete med Stockholms universitet samt kunnat delta i

en ny utbildnings- och examensstruktur i enlighet med

nationella aktiviteter och konferenser.

ändring i regleringsbrevet för budgetåret 2006. Efter

	Kostnaderna har fördelats enligt sammanställningen

avdrag för högskolegemensamma ändamål har 453 000

nedan.

kronor använts för utvecklingsarbete. Anslaget satsades
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på utveckling av mastersprogram, stöd för kursutveck-

Inget lärosäte använder någon del av sina 800 000 utan

ling, pedagogiskt utvecklingsarbete och finansiering av

ett gemensamt styrelsebeslut. Under hösten 2006 beslu-

konferensdeltagande enligt översikten nedan.

tade man om två projekt. Det ena är ett samarbete som
i syfte att i nära samverkan med det omgivande sam-

Ungefärlig kostnad

hället skapa ett Penta Plus gemensamt efterfrågestyrt,

Högskolegemensamma

147 000

flerdisciplinärt kursutbud (400 tkr). Det andra projektet

Stöd för kursutveckling mm

240 000

Konferensdeltagande

  18 000

Utveckling av mastersansökningarna

  72 000

Pedagogiskt
utvecklingsarbete ETCS mm

123 000

Kostnadsslag

handlar om erfarenhetsutbyte kring och utveckling av
stödfunktioner för EU relaterade projekt (350 tkr). Inga
kostnader har under 2006 belastat Högskolans andel.
Grundutbildning
– intäkter och kostnader
Den totala kostnaden för grundutbildning uppgår till
380,0 Mkr för 2006. Intäkterna uppgår till 383,5 Mkr.

Utvecklingsarbetet har kortfattat inneburit följande.

Grundutbildningen redovisar ett totalt överskott på

Efter en berednings- och urvalsprocess kunde två

3,5 Mkr.

mastersansökningar – företagsekonomi och elektronik

Högskolan avräknar grundutbildningsanslaget upp

– anmälas för prövning av examensrätt. Ett omfattande

till 359,1 Mkr, vilket inkluderar sparade helårspresta-

utvecklingsarbete både på kurs- och programnivå har

tioner motsvarande 14,7 Mkr. Takbeloppet uppnåddes

genomförts under året. Bl.a. annat har flera ämnes

inte under året. Ett anslagssparande på 17,3 Mkr kan

grupper presenterat sitt arbete med kursplaneutveckling

därmed utnyttjas kommande år. Det samlade utfallet

och examination på seminarier i pedagogiska rådets

inom anslagsfinansierad grundutbildning ligger lägre

regi. Samtliga programutbildningsplaner har omarbetats

än i budget och även lägre än i delårsrapportens prog-

enligt de nya examensanvisningarna. Under året har

nos. Högskolans begränsade tid för att planera och

också representanter från HiG deltagit, både som före

marknadsföra ökade utbildningsvolymer medförde att

läsare som åhörare, i flertalet konferenser och seminarier

de uppsatta rekryteringsmålen inte uppnåddes. Hög-

anordnade av NSHU.

skolan har ett fortsatt stort antal nätuniversitetskurser.

Penta Plus-samarbetet

Utvecklingen fortsätter inom detta område. Inom ramen

Högskolan har, liksom övriga lärosäten inom Penta Plus-

för nätuniversitetet har Högskolan i Gävle producerat

samarbetet, erhållit 800 000 kronor som engångsbelopp

944 helårsstudenter, vilket är en ökning med 12%.

för att förbättra förutsättningarna för universitet och

Anslagsfinansierad grundutbildning

högskolor att uppnå ökad profilering och arbetsfördel-

Den anslagsfinansierade utbildningen innefattar reguljär

ning i fråga om samarbete mellan lärosäten.

grundutbildning och kurser inom nätuniversitetet.

Penta Plus är ett nätverk som bildades 2003 mellan

Antalet helårsstudenter uppgick till 6 050 under 2006.

Karlstads universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i

Motsvarande uppgift för 2005 var 6 126. Antalet hel-

Gävle, Mälardalens högskola och Örebro universitet.

årsstudenter inom anslagsfinansierad grundutbildning

Styrelsen, d.v.s lärosätenas rektorer, fördelar pengarna

ligger på en stabil nivå. Kostnaden per helårsstudent

och har i september 2006 gemensamt formulerat riktlin-

uppgår till 60,6 tkr, vilket är en ökning med 6%. En för-

jer och kriterier för användningen av de erhållna medlen.

klaring till kostnadshöjningen/student är att NT-andelen

I huvudsak gäller insatserna:

ökat under 2006. Den uppgår nu till 34%.

•	Verksamheter i form av olika programinriktningar,

•

•

projekt och andra aktiviteter som präglas av en strä-

Uppdragsverksamhet

van att utveckla och effektivisera användningen av

Uppdragsverksamheten inom grundutbildningen redo-

lärosätenas samlade resurser och att skapa synergi-

visar 6,0 Mkr i intäkter. Intäkterna minskar med 44%

effekter.

jämfört med 2005. Marknaden för uppdragsutbildning

Aktiviteter och arbetssätt inom nätverket som på

var mycket svag under budgetåret. Två av Högskolans

lämpligt sätt utgår från samverkan i ett s.k. triplehelix

institutioner producerade 87% av antalet helårsstudenter

perspektiv

inom den genomförda uppdragsutbildningen.

Insatser för regional tillväxt genom att stödja och
utveckla innovationssystem
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Avgifter/övr ers 3%
Bidrag 3%

Anslag 94%

G rundutbildning
Finansiering (tkr)

		2004			2005			2006

Anslag

332 957

90%

334 567

94%

359 122

94%

Bidrag

19 805

5%

4 724

1%

10 102

3%

Avgifter/övr.ersättn.

14 024

4%

17 238

5%

12 618

3%

Finansiella intäkter

1 683

1%

1 403

0%

1 647

0%

368 469

100%

357 932

100%

383 489

100%

Summa

Avskrivningar 3%
Övrig drift
12%

Personal
68%

Lokaler 17%

Grundutbildning – Kostnadsslag (tkr)

2004			2005			2006

Personal

255 093

67%

248 882

68%

258 950

68%

Lokaler

59 893

16%

60 572

17%

64 614

17%

Övrig drift

44 557

12%

40 930

11%

43 104

12%

Avskrivningar

15 641

4%

14 050

4%

12 589

3%

2 370

1%

655

0%

702

0%

377 554

100%

365 089

100%

379 959

100%

Finansiella kostnader
Summa

Anslagsfinansierad grundutbildning – kostnad per helårsstudent

2004		

Antal helårsstudenter
Kostnad (tkr)
Kostnad per
helårsstudent (tkr)

2005		

2006

6 322

6 126

6 050

353 626

348 356

366 436

55,9

56,9

60,6
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P e dagogis k fö r ny e ls e
Pedagogisk utveckling

insatserna kommer till direkt och konkret användning i

Under året har det omfattande arbetet med anpassning

högskolans verksamhet. För att höja servicegraden inom

av utbildningsplaner och examensbeskrivningar för

Learning Center och minska sårbarheten vid eventuell

program och kurser pågått till följd av den s.k. Bolog-

sjukdom, så har interna utbildningsinsatser gjorts för att

naanpassningen av grundutbildningen. Det pedagogiska

bredda kompetensen bland Learning Centers personal.

utvecklingsarbetet med att lägga om ingenjörsutbildnin-

Som ett resultat av detta kan fler arbeta med fler saker,

garna efter en mer projektorganiserad utbildningstanke,

något som även underlättar fördelning av arbetsuppgifter

har fortsatt. Då byggnadsingenjörsutbildningen fr.o.m.

gällande allmänna supportärenden och därmed frigör

hösten 2007 skall vara mer projektorienterad, har detta

mer tid för kvalificerade utbildnings- och handledarin-

utvecklingsarbete inletts under 2006.

satser. Detta arbete kommer att fortsätta under 2007.

Pedagogiska rådet vid Högskolan i Gävle har under

Högskolepedagogisk utbildning

2006 lagt stort fokus på att anordna aktiviteter som

Pedagogiska rådet har fortsatt att driva den högskolepe-

workshops, seminarier och soppluncher med anknytning

dagogiska utvecklingen på en institutionsövergripande

till Bolognaprocessen och anpassningen till denna. Det

nivå med fokus på det högskolepedagogiska kursutbu-

har i första hand handlat om att ge stöd till högskolans

det. Under 2006 tog högskolestyrelsen vid Högskolan

lärare i arbetet med kursplaneutveckling. Interna såväl

i Gävle beslutet om att målen för det behörighetsgi-

som externa föreläsare har anlitats för att driva utveck-

vande högskolepedagogiska kursutbudet motsvarande

lingen inom Bolognaprocessen framåt.

10 veckor som SUHF rekommenderar ska gälla även

	Vidare har arbetet med att ta fram en pedagogisk

lokalt för Högskolan i Gävle. Ett arbete med att anpassa

meritportfölj inletts. Inom ramen för Penta Plus sker

befintliga kurser så att de överensstämmer med dessa

ett samarbete inom det högskolepedagogiska området,

mål pågår.

bl.a. med erfarenhetsutbyte och strävan att samordna

Under året har totalt 49 personer genomgått en eller

högskolepedagogiska kurser. Pedagogiska Rådet följer

flera högskolepedagogiska kurser vid såväl Högskolan i

även utvecklingen av pedagogiska karriärstegar som

Gävle som vid andra lärosäten. Av dessa har 14 lärare,

sker vid flertalet lärosäten. Rådet har utöver arbetet som

6 män och 8 kvinnor, genomgått en eller flera kurser

har direkt koppling till Bolognaprocessen även anordnat

om minst 5 poäng ur det behörighetsgivande högsko-

soppluncher som bl.a. handlat om olika pedagogiska

lepedagogiska kursutbudet vid Högskolan i Gävle. 3

grepp för att synliggöra och levandegöra arbetsförhål-

lärare, 3 män, och 2 assistenter, 1 man och 1 kvinna, har

landen och produktionssätt under industrialiseringens

genomgått en eller flera kurser ur det behörighetsgivande

olika tidsperioder.

kursutbudet vid Högskolan Dalarna.

Under 2006 har Learning Center fortsatt att arbeta

Dessutom har 4 lärare, 2 män och 2 kvinnor, genom-

kundorienterat med support och utbildningsinsatser, där

gått utbildning för handledare inom forskarutbildning

personlig handledning eller handledning och utbildning i

vid olika lärosäten.

små grupper gjort det möjligt att ta hänsyn till deltagande

Under året har 107 lärare, administrativ personal

individers enskilda behov och kunskapsnivå. Lärare som

och studenter genomgått kortare kurser och kurser vid

kontaktar Learning Center gör det ofta med anledning

Learning Center. Dessa kurser har behandlat blackboard,

av ett konkret problem eller en aktuell utmaning de

webbföreläsningar, webbpedagogik etc.

står inför, och den individuella handledningen gör att
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I n t e r nat ionalis e r ing
Högskolans internationella verksamhet har expanderat

Studentcentrums informationsdisk. Informationspass

och blivit mer global. Kärnan utgörs av utbytet inom

i samband med undervisning och föreläsningar har

Erasmus och andra EU-program, som kompletteras av

också prövats. Andra insatser har gjorts för att infor-

Linnaeus-Palmeprogrammet och Minor Field Studies

mera ungdomar i regionen om utbytesmöjligheter vid

som båda beviljats ytterligare projektmedel under året.

Högskolan bl.a. i samarbete med Stadsbiblioteket och

Arbetet med anpassning till riktlinjerna för Bologna

Arbetsförmedlingen.

har varit omfattande.

De senaste åren har antalet utresande studenter varit

Av Högskolans verksamhetsmål 2006-2008 framgår

relativt stabilt med små variationer. Under 2006 var

att strävan efter ökad internationalisering utgör en viktig

antalet utresande inom utbyte 45. Motsvarande siffra för

kvalitetsaspekt inom målet om god utbildningskvalitet.

2005 var 43. Högskolan är ett mycket populärt utbyte-

Högskolans utvecklade internationaliseringsstrategi har

salternativ inom Erasmus vilket visar sig i ett ökande

remitterats inom verksamheten och ett slutgiltigt förslag

antal inkommande studenter. Antalet steg från 146 under

har formulerats inför högskoleledningens beslut.

2005 till 159 under 2006. Antalet utresande lärare inom
utbyte sjönk från 17 under 2005 till 14 under 2006 vilket

Internationell dimension,
internationell rörlighet

kan förklaras av att institutionerna har valt att göra andra
prioriteringar.

Ett av Högskolans internationaliseringsmål är att

Antalet free movers under höstterminen 2006 var färre

studenterna på olika sätt, genom utbyte och genom ett

än tidigare delvis beroende på försenad visumhantering.

mångkulturellt campus, ska få ökad förståelse för andra
länders kultur och aktuella förhållanden. Högskolan har

Mångfald

därför arbetat för att öka rörligheten och för att stärka

En relativt stor andel av Högskolans lärare har ickesvenskt

den internationella dimensionen i utbildningen. Den

ursprung. Många av dessa lärare undervisar på engelska

mångkulturella studiemiljön har markerats ytterligare

vilket bidrar till den internationella dimensionen i utbild-

bl.a. genom ett ökat antal inkommande studenter,

ningen. Hur mångfalden i övrigt speglas i internationali-

såväl utbytesstudenter från EU som från Australien

seringsprocessen är svårbedömt. Vi har dock anledning

och Kanada samt från en rad utvecklingsländer. Denna

att tro att studentutbytet det senaste året lockat ett ökat

utveckling har krävt ett större utbud av kurser på

antal studenter med ickesvenskt ursprung.

engelska.
Uppföljning

Genom att etablera ytterligare kontakter i Kina
erbjuds Högskolans studenter attraktiva utbytesplat-

Högskolans kvalitetsprogram 2006-2008 fokuserar

ser, om än i begränsad omfattning. Strategin för att

på resultat och effekter och kan ses som en integrerad

rekrytera studenter från Kina inom samarbetsavtal har

del av verksamhetsmålen. Arbetet med uppföljning av

vidareutvecklats. Intresset är särskilt stort för program

kvalitetsarbetet för 2006 pågår. Av det underlag som hit-

på magisternivå inom tekniska utbildningar. Under 2006

tills inkommit framgår att institutionerna även redovisat

var 66 studenter från Kina registrerade vid Högskolan.

resultat inom internationaliseringsområdet vilket kan

Den här modellen för samarbetsavtal har visat sig för-

tyda på att internationalisering också uppfattas som en

delaktig på många sätt och nya möjligheter inom samma

del av kvalitetsarbetet.
Högskolan har ännu inte utvecklat rutiner för syste-

ram prövas redan.
Internationalisering på hemmaplan har bl.a. genom

matisk mätning av resultat och effekter. Uppföljningen

den internationella veckan, som initierades 2005,

av kvalitetsprogrammet kan vara vägledande i en sådan

utvecklats och arrangerats med nya inslag. Nytt för året

utveckling.
Mätningar av studenters och lärares mobilitet görs

var en utvärdering som ger vägledning inför planering

årligen vid institutionerna och på central nivå.

av kommande aktiviteter.
Som ett led i att öka den internationella rörligheten

Studentutbytet har rapporterats i databasen STARS

bland studenterna har under året informationen för-

men har ännu inte analyserats och följts upp. Lärarutbyte

stärkts bl.a. genom att internationella sekretariatet en

har rapporterats skriftligt och vid några institutioner

dag i veckan har en handläggare strategiskt placerad vid

även muntligt.
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S t ud e n t infly t and e
Studenterna har rätt att utöva inflytande över utbild-

värde var 55%. Högskolan och studentkåren eftersträ-

ningen vid Högskolan. Högskolans studenter är därför

var att alla möjligheter till inflytande i beredande och

representerade i beslutande och beredande organ. Det är

beslutande organ skall utnyttjas. Under året har särskilt

ett nödvändigt och värdefullt inslag i det samlade arbete

lärarutbildningsområdet uppmärksammats. Här saknas

som utförs vid Högskolan.

påtagligt bemanning i beredande och beslutande organ.

Högskolan söker på olika sätt främja student

För att kompensera för frånvaron av studentrepresen-

inflytandet. Under perioden 2003-2005 var studentin-

tanter har dialogen med studenterna i lärarutbildning

flytande ett särskilt mål i Högskolans kvalitetsprogram.

ökats i samband med introduktionen till studierna och

Programmet har följts upp under 2006 (Bokslut för

i anslutning till verksamhetsförlagd utbildning. Därtill

Högskolans kvalitetsarbete 2003-2005, 2006-06-08).

har ett särskilt studeranderåd skapats för att ge möjlig-

Sammantaget visar uppföljningen att institutionerna

heter till inflytande på utbildningen som kompletterar

sökt engagera studenterna till ett aktivt deltagande i

dialogen mellan studenter och lärare i undervisningen.

beredande och beslutande organ, t.ex genom regel-

Även de som bedriver forskarstudier bör ha möjlig-

bundna kontakter med studentföreningarna och informa-

heter till inflytande. Eftersom Högskolan inte har egen

tion om möjligheter till påverkan. Lärarlagsmöten och

examensrätt för forskarutbildning skall sådana möj-

olika utvecklingsprojekt har utgjort fora för studenterna

ligheter i första hand skapas på berörda lärosäten med

att utöva sitt inflytande. Inflytandet har bl.a avsett kurs-

sådan examensrätt. För att stärka de forskarstuderande,

planearbete. Arbetet med kursvärderingar är också en

som har sin finansiering från HiG har tillkomsten av en

viktig form för inflytande på undervisningen. Ytterligare

särskild doktorandförening beretts i ett samarbete mellan

ansträngningar behövs här för att öka svarsfrekvenserna

Gefle Studentkår och Högskolan. En interimsstyrelse

och för att säkra återkopplingen till studenterna.

har utsetts under året.

Under året var i genomsnitt 65,5% av studenternas

Högskolan uppfattar att samarbetet med Gefle

platser i beredande och beslutande organ besatta. I

Studentkår är gott. Studentkåren ger sedan flera år eget

genomsnitt innehades 60% av platserna av kvinnor

omdöme om verksamheten i anslutning till årsredo-

och 40% av män, dvs. ungefär motsvarande fördelning

visningen. Kårens omdöme presenteras för högskole

mellan könen som bland studenterna. Det innebär

styrelsen i anslutning till beslut om årsredovisningen

ökad representation jämfört med 2005 då motsvarande

och återges i densamma.
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P e r sonal
Utvecklingen av antalet personår (antal månadsan-

1)

Personalkategori
Antal
		

ställda omräknat till heltidsanställning) visar en minskning med sex under 2006.

Därav
kvinnor

Därav
män

37

3

34

Lektorer

145

54

91

Adjunkter

230

123

107

Prof/adj prof/gästprof

		 2004			 2005			
2006
Antal
%
Antal
%
Antal
%

Kvinnor

347 52

334

51

333

52

Forskarass.

4

1

3

Män

326 48

319

49

314

48

Forskare

6

1

5

Summa

673

653

Övn ass/inst.tekn

13

7

6

Bibliotekspersonal

18

16

2

Doktorand/Amanuens

18

11

7

olika yrkeskategorier. Traditionellt har vi fler kvin-

Forskn/lab-ing

16

3

13

nor bland administrativ personal och fler män bland

Tekn/övriga

29

7

22

undervisande personal. Vi arbetar med att förändra

Adm

198

145

53

Totalt

714

371

343

647

Högskolan har en jämn könsfördelning, 52% kvinnor
och 48% män, dock med påtagliga variationer mellan

fördelningen mellan kvinnor och män och har som
yttersta målsättning att erhålla så jämn könsfördelning
som möjligt inom samtliga grupper (40/60). Vid varje

1) Antal månadsanställda 2006 - 12 - 31

nyrekrytering där obalans råder anges i annonsen att vi
gärna ser sökande från det underrepresenterade könet.
Vid nyrekrytering måste faktorer som förtjänst och
skicklighet vägas före andra faktorer.

39

Högskolan i Gävle • Årsredovisning 2006

Lärare

tionerna för ekonomi, teknik-byggd miljö, pedagogik

Professorer

/didaktik/psykologi, vårdvetenskap och sociologi samt

Antalet professorer, adjungerade professorer och gäst

humaniora och samhällsvetenskap var prefekterna

professorer var 37. Under 2006 har fyra universitetslek-

män. Vid institutionen för natur- och datavetenskap var

torer befordrats till professorer (en kvinna och tre män).

prefekten en kvinna.

Högskolan har som mål att till 2016 ska andelen

Högskolan har en kvinna och två män som ordfö-

kvinnliga professorer öka till lägst 40%. Vid årets slut

rande i nämnderna för utbildning och forskning med

var tre av 37 professorer kvinnor.

inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap respektive naturvetenskap och teknik samt lärararutbild-

Under 2006 rekryterades tre professorer vilka samt-

ningsnämnden.

liga var män. 2005 rekryterade en professor (vilken var

Hälsa

man).

Högskolan i Gävle arbetade under 2006 aktivt med

Lektorer, adjunkter och forskarassistenter

att reducera sjukfrånvaron hos sina anställda. De finns

Antalet lektorer, adjunkter och forskarassistenter var 379.

ett nära samarbete med företagshälsovården, dels i det

Andelen lektorer i förhållande till andelen adjunkter var

förebyggande arbetet (hälsoprofil, psykosociala kart-

39%. Högskolan har som mål att till 2016 ska andelen

läggningar, ergonomisk rådgivning) dels i rehabilite-

lektorer i förhållande till totala antalet adjunkter och

ringsarbetet. Projektet ”Tidig Rehab” avslutades under

lektorer uppgå till 50%.

året där företagshälsovården tillsammans med berörd

Under 2006 har sju adjunkter befordrats till lektorer

chef tidigt under sjukskrivningsperioden aktivt stöder

(fyra kvinnor och tre män).

den sjukskrivne att snarast återgå i arbete. Detta arbets-

Under 2006 rekryterades 19 adjunkter av vilka

sätt har fortsatt efter projektets avslutande.

11 var kvinnor och åtta män. Av de 19 adjunkter som

	Till det förebyggande arbetet hör även olika frisk-

rekryterade 2005 var 13 kvinnor och 6 män.

vårdsaktiviteter. Friskvårdsgruppen, med representanter

Fem lektorer rekryterades under 2006, varav tre

för de olika institutionerna/avdelningar, arbetar aktivt för

var kvinnor. 2005 rekryterades nio lektorer, varav fyra

att stimulera medarbetarna att öka sin vardagsmotion.	

var kvinnor.

Inom ramen för det lokala samverkansavtalet arbe-

Antalet forskarassistenter var fyra under 2006,

tade vi tillsammans med de fackliga parterna och stu-

vilket är samma antal som under 2005. Inga forskar-

dentkåren för att förbättra arbetsmiljön.

assistenter rekryterades under 2005-2006. 2004 rekry-

Den totala sjukfrånvaron var 2,15% av ordinarie

terades fyra forskarassistenter. Under 2003 hade hög-

arbetstid under 2006, vilket är en minskning med 28%

skolan ingen forskarassistent anställd.

från 2005.

Högskolan har som mål att till 2016 ska antalet

Sjukfrånvaron var högre bland kvinnliga anställda

forskarassistenter öka till minst tio.

än bland männen. Både sjukfrånvaron bland kvinnor

Högskolan i Gävle har inte anställt biträdande

och bland män har minskat från 2005.

lektorer. Målsättningen till 2016 är att högskolan ska

Den ”långa sjukfrånvaron” har minskat från 2005

pröva möjligheten till anställning som biträdande lek-

(1,45% 2005). Vi ser en minskning både bland män

tor med hänsyn till den takt som antalet doktorander

(1,30% 2005) och bland kvinnor (1,60% 2005).

ökar.

Med anledning av att högskolan har bytt löne- och

Antalet lärare var 416 vilket är 58% av personal-

PA-system grundar sig sjukfrånvarostatistiken på perio-

styrkan. Av lärarna var 45% disputerade.

Sjukfrånvaro uppdelad efter kön och ålder

Doktorander

(antal sjukfrånvarotimmar i procent av ordinarie arbetstid)

Eftersom högskolan inte har egen examensrätt för
forskarutbildning utgjorde doktoranderna fortfarande
en förhållandevis liten grupp. Antalet personer med
doktorandanställning uppgick till 14 vid årsskiftet.
Prefekter, nämndordföranden
Högskolan hade under 2006 sex institutioner som leds
av var sin institutionsstyrelse och prefekt. Vid institu-

40

Åldersgr.

Män

Kvinnor

Totalt

- 29

1,28

0,83

1,03

30 - 49

1,35

1,65

1,51

50 -

2,32

3,67

2,99

Samtliga

1,79

2,49

2,15

Högskolan i Gävle • Årsredovisning 2006

Sjukfrånvaro under sammanhängande tid
av 60 dagar eller mer

vecklings- kompetensväxlingsåtgärder har möjlighet
skapats för teknisk-administrativ personal att auskul-

(antal sjukfrånvarotimmar i procent av ordinarie arbetstid)

tera vid annan del av högskolan alternativt med annan
Män

Kvinnor

Totalt

0,74

0,96

0,86

yrkesbefattning.
I samarbete med andra lärosäten, framför allt med
Högskolan Dalarna, genomförs ledarskapsutveckling
för chefer med personalansvar.

den januari – november. Vi bedömer dock uppgifterna

Etnisk och kulturell mångfald

som tillförlitliga eftersom vi inte har sett någon större

Högskolans personal består till en relativt stor andel

förändring i sjukskrivningsbilden under december.

av personer med utländsk härkomst. Dessa medarbe-

Utvecklingen av antal sjukdagar sett över hela året

tare arbetar främst med undervisning och forskning.

visar en minskning med 20% mellan åren 2005 – 2006.

Högskolan har som målsättning att den etniska och

Antal sjukdagar vid sjukfrånvaro under minst 60 dagar

kulturella mångfalden ska öka bland personal i stödjande

visar en minskning för kvinnor med 30% och för män

befattningar. Vi ser det som en tillgång att få knyta till

med 19%.
Åldersstruktur

oss personer med annan etnisk bakgrund. Det kan skapa

Medelåldern för samtliga anställda var 47 år under

möjligheter att utveckla arbetsgrupper såväl som att
tillföra undervisningen nya element.

2006, vilket är lika som under 2005. Åldersstrukturen
varierade mellan de olika grupperna. Vi ser en stor

Övertalighet

åldersspridning som utvecklande för verksamheten

Under 2006 har ett antal medarbetare sagts upp p.g.a.

eftersom det möjliggör en kompetensöverföring mel-

arbetsbrist. Huvuddelen av de övertaliga har arbetat som

lan åldergrupperna. En hög medelålder kan medföra

lärare inom det naturvetenskapliga området. Samtidigt

svårigheter vid pensionsavgångar. Det är svårt att

som vi konstaterar att högskolan har övertalighet inom

fastställa relevanta mål vad avser åldersstruktur för de

vissa områden ser vi behov av att nyanställa medarbetare

olika områdena. Vid nyrekrytering måste faktorer som

inom andra områden.

förtjänst och skicklighet vägas före andra faktorer.
Jämställdhet

Frigjorda medel för kompetensutvecklings- kompetensväxlingsåtgärder har möjliggjort för äldre lärare att

Ansvaret för jämställdhetsarbetet för de anställda vilar på

fungera som mentorer för yngre kollegor.

berörd chef. Rektor och ledningsgruppen har en central

	Vid institutionerna pågår ett arbete med att ta fram

roll. Personalavdelningen har en samordnande funktion

långsiktiga personalförsörjningsplaner för att säkerställa

för alla frågor som rör jämställdhet bland de anställda.

en adekvat bemanning.

Jämställdhetsrådet har en viktig roll vad gäller opinionsbildning och kunskapsspridning.

Rörlighet

I samråd med de fackliga organisationerna görs årligen

Personalomsättningen (internt och externt) under 2006

lönekartläggning med könsuppdelad statistik som grund.

var för hela myndigheten 16% (14% 2005).

I samband med löneförhandlingarna har arbetet för att

	Vi ser positivt på en personalomsättning på denna nivå.

upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader prioriterats.

Både intern och extern rörlighet kan gynna kompetens-

Högskolan arbetar med att förändra fördelningen

utveckling och ge stimulans för organisationen. Särskilt

mellan kvinnor och män och har som yttersta målsättning

inom området stödkompetens kan en intern rörlighet vara

att erhålla så jämn könsfördelning som möjligt inom

av stor vikt och ge möjlighet till ”karriärvägar”.

samtliga grupper (40/60). Vid varje nyrekrytering där

Kompetensutveckling

obalans råder anges i annonsen att vi gärna ser sökande

Vi erbjuder all personal goda möjligheter till utveckling

från det underrepresenterade könet. Vid nyrekrytering

och bra kompetenshöjande utbildningar. En stor del av

måste faktorer som förtjänst och skicklighet vägas före

lärarna har lärarexamen i botten. Lärarpersonal utan

andra faktorer.

pedagogisk utbildning erbjuds utbildning i högskole-

Under 2006 har ett ledarutvecklingsprojekt för

pedagogik 5 poäng. Teknisk- administrativ personal

kvinnor initierats med syfte att öka andelen kvinnor på

stimuleras till att genomgå adekvat fortbildning.

ledande befattningar. Målsättningen är att projektet ska
starta under 2007.

Inom ramen för frigjorda medel för kompetensut-
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F o r s k ning & F o r s k a r u t bildning

Om Högskolan hade egen forskarutbildning och rätten
att själv anta studerande skulle ett aktivare arbete kunna ske
i syfta bredda rekryteringen till forskarutbildningen.
Forskning

Det är nämndernas ansvar att efter ansökningsförfarande

Högskolans forskning omfattar 19 % av omslutningen

tillse, att anslagsmedlen fördelas så att dessa optimalt

och är en viktig del av Högskolans verksamhet. Medel

stödjer uppbyggnaden av forskningen inom profilområ-

för forskning och forskarutbildning tilldelas Högskolan i

dena, stödjer forskarutbildning av ett 90-tal doktorander

Gävle (HiG) under anslaget för ”forskning och konstnär-

antagna vid lärosäten med fakultet eller i forskarskolor

ligt utvecklingsarbete”. För bå. 2006 uppgick anslaget

samt – i mindre utsträckning – stödjer disciplinforskning

till 66 706 tkr. I enlighet med HiGs forskningsstrategi har

med anknytning till profilområdena. Motsvarande ansvar

Högskolestyrelsen efter förslag från de tre nämnderna

åvilar styrelsen för Belastningsskadecentrum (BSC),

för utbildning och forskning inom natur- och teknikom-

numera Centrum för Belastningsskadeforskning (CBF)

rådet (NT-nämnden), inom humaniora-samhällsveten-

respektive enheten Byggd Miljö i Gävle (BMG) inom

skap (HVS-nämnden), nämnden för Lärarutbildningen

Institutionen för teknik och byggd miljö (ITB). Genom

(LuN) samt berörda forskningscentra beslutat fördela

dessa åtgärder skapas förutsättningarna för uppkomsten

det tillgängliga anslaget på följande sätt:

av forskningsmiljöer inom HiG som i flera fall förmår
attrahera extern finansiering. Under bå. 2006 uppgick
den externa finansieringentill drygt 28,5 MSEK. I stor

NT-nämnden

11 361 139

utsträckning utgör HiGs professorer – sammanlagt 37

HVS-nämnden

10 237 723

individer – forskningsledare.

5 509 821

I följande tre tabeller visas hur anslagsmedel för

BMG

14 380 317

forskning fördelats mellan profilområdena över åren

BSC

24 617 000

SUMMA

66 706 000

LuN

2004, 2005 och 2006 (Tab.1), hur medlen fördelats
mellan vetenskapsområdena (Tab. 2) samt hur medlen
fördelats mellan män och kvinnor (Tab. 3).
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Tabell 1. Anslagsmedel fördelade till profilområden (tkr)
			

2004

2005

2006

7 606

7 197

7 771

678

1 032

1 073

1 594

1 593

1 636

– Materialteknik

417

506

806

– Miljöpsykologi

290

290

300

– Industriell ekonomi

1 717

1 355

1 608

– Datavetenskap

2 620

2 221

2 198

290

200

150

Arbetslivs- och företagsutveckling

3 518

3 535

4 609

Elektronik

1 854

1 484

1 449

Kultur, identitet, samhälle

2 409

2 581

2 050

Undervisning och lärande i skola och yrkesliv

2 374

2 100

698

Samhällsvillkor och hållbar livsstil

2 712

2 542

2 590

Disciplinfo. (Biologi)

428

247

974

Disciplinfo. (Matematik)

832

650

849

Samhällsbyggnad m. underavd.
– Geomatik/GIS
– Energi/inneklimatteknik

– Övrigt

Disciplinfo. Fysik

0

227

21 733

20 336

21 217 2)

Kvinnor

40

54

36 1)

Män

71

88

76 1)

1) Fördelningen män/kvinnor  baseras på uppgifter från ekonomisystem avseende användningen av medel.
2) Totalsumman 21 217 000 kr. är exklusive 800 000 kr som reserverats för professurer
    men som per 06 12 31 ej fördelats.

Tab. 1 redovisar fördelningen enligt NT-nämndens

Humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning tycks ha

beslut. Här bör noteras att huvuddelen av de medel som

förlorat över de tre år som redovisas i Tab. 2 trots att

Högskolestyrelsen anvisar till forskningsavdelningen

satsningen på forskning inom området arbetslivs- och

Byggd miljö (BMG) inom Institutionen för teknik

företagsutveckling (ALFU) har ökat markant över de tre

och byggd miljö (ITB) - ca. 14 MSEK – används för

åren (jfr Tab. 1). En förklaring till nedgången utgörs av

forskning inom energi-/inneklimatteknik, materialteknik

det förhållandet att ett par professurer i de humanistiska

samt miljöpsykologi.

kärnämnena förblivit obesatta och avsatta medel härför
Tabell 2. Anslagsmedel fördelade per vetenskapsområde (tkr)
2004

2005

2006

10 965

10 758

9 947

Naturvetenskap

4 452

3 662

5 054

Teknikvetenskap

6 316

5 916

6 216

21 733

20 336

21 217

Humaniora/Samhällsvetenskap

43

Högskolan i Gävle • Årsredovisning 2006

alltså ej kunnat utnyttjas. Naturvetenskaperna visar en

Forskarutbildning

ökning, vilken är en följd av bl.a. ökat samarbete mellan

Som särskilt mål gäller att ”Forskarutbildning av hög

disciplinforskare (matematik och kemi i första hand)

kvalitet skall erbjudas. Utbildningen skall förbereda för

och forskare inom BMG. Detta samarbete har i sin tur

en karriär såväl inom som utanför Högskolan. Effekti-

resulterat i fler publikationer.

viteten skall öka i forskarutbildningen.”

Forskningen inom teknikvetenskapligt område

HiG finansierar – utan att ha ha examensrätt i fors-

behåller i stort en konstant nivå, beroende på att de

karutbildning och utan särskilt mål för antalet examina

profilområden som utgör kärnan – datavetenskap,

inom forskarutbildningen – i varierande omfattning ca.

energi/inneklimatteknik, industriell ekonomi, geomatik

90 doktorander. Dessa är antagna till forskarutbildning

och elektronik – tillförsäkras en långsiktig finansie-

vid lärosäten i riket med rätt att examinera för licentiat-

ringsnivå för att kunna etablera en eftersträvansvärd

och doktorsexamen.

”kritisk massa” av forskare och doktorander. Det

HiG deltar i eller har under senare tid initierat föl-

hittillsvarande medelsfördelningssystemet har varit i

jande forskarskolor:

huvudsak framgångsrikt i detta avseende.

–	KTH – forskarskola i byggd miljö
–	KTH – forskarskola i telekommunikation (GST)

Tabell 3. Anslagsmedel fördelade på
kvinnliga och manliga forskare (tkr)

2004

2005

2006

8 148

8 102

7 456

13 585

12 234

13 761

21 733

20 336

21 2171)

Kvinnor
Män

–

Umeå universitet – genusforskarskolan

–

Mittuniversitetet – forskarskola i företagsekonomi

–

Örebro universitet – forskarskola i didaktik

–

Örebro universitet – forskarskola i vårdvetenskap

HiG har samarbete inom forskarutbildning även
med en rad andra universitet, t.ex. Linköping, Lund,
Stockholm. Med Uppsala universitet skrevs under

Andelen medel för forskning och forskarutbildning

2006 ett avtalsförslag som innebär att samverkan inom

fördelade till kvinnor nådde en topp bå. 2004 och 2005

forskarutbildning mellan lärosätena styrs genom ett

samtidigt som motsvarande medel fördelade till män

särskilt organ. I Tab. 4 redovisas hur anslaget fördelas

minskade bå. 2005. Nedgången 2006 med ca. 600 tkr

mellan vetenskapsområdena och mellan könen. Noter-

till kvinnliga forskare förklaras av att några forskare

bart är att den relativt höga summa som ligger inom

lämnat HiG eller pensionerats och att antalet kvinnor

naturvetenskapligt område huvudsakligen utgörs av

som disputerat ännu ej etablerat sig i gruppen forskare.

medfinansiering av KKS-medel för kompetensväxling

Uppgången av medel fördelade till män för forskning

respektive kompetenshöjning.

och forskarutbildning bå. 2006 förklaras av att rekryte-

Som framgår av Tab. 4 är fördelningen mellan män

ring av nya doktorander utgjorts av män.

och kvinnor i forskarutbildning jämn över åren – med

Tabell 2. Anslagsmedel fördelade för forskarutbildning per vetenskapsområde (tkr)
2004

2005

2006

Humaniora/Samhällsvetenskap

6 150

7 284

7 123

Naturvetenskap

2 404

1 743 *

1 466 **

Teknikvetenskap

4 282

3 328

3 991

12 836

12 355

12 580

Kvinnor

24

24

21

Män

17

18

25

* Varav kompetensväxling/höjning 1 640
** Varav kompetensväxling/höjning 1 120
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fler kvinnor i forskarutbildning inom de humanistiska

ligger dock på en låg nivå, knappt 2 % 2005. Det finns

och samhällsvetenskapliga områdena – men fler män har

anledning att tro att en ökad omfattning av forskarutbild-

rekryterats till forskarutbildning inom teknikvetenskap-

ningen vid HiG skulle leda till minskad snedrekrytering

ligt område under senaste år. Detta förhållande avspeglar

till forskarutbildningen på motsvarande sätt som för

högst sannolikt den sneda studentrekryteringen till

grundutbildningen. Om Högskolan hade egen forskar-

tekniskt vetenskapsområde.

utbildning och rätten att själv anta studerande skulle ett
aktivare arbete kunna ske i syfta bredda rekryteringen

Finansieringen av de forskarstuderande är av skilda
slag: HiG söker att i enlighet med strategiska beslut i

till forskarutbildningen.

de tre nämnder som hanterar utbildnings- och forsk-

Den utbildningsvetenskapliga forskningen

ningsfrågor – HVS, NT och LuN – i första hand inrätta

Lärarutbildningsnämnden vid HiG har formulerat tyd-

doktorandtjänster, finansierade via respektive nämnd;

liga krav vid fördelningen av forskningsmedel. Dessa

i andra hand finansiera adjunkters forskarutbildning

krav innebär att forskning i temagrupper i samarbete

med mindre insatser. Ett antal doktorander främst inom

med regionens kommuner starkt prioriterats. Detta

NT-områdena medfinansieras av aktörer inom närings-

innebär att temagrupper runt matematikinlärning,

livet. KKS har över åren finansierat forskarstuderande

fysisk aktivitet, läs och skrivinlärning, naturvetenskap

inom ramen för det s.k. kompetensväxlings- respektive

och genus, pojkars studieresultat i grundskola och

kompetenshöjningsprogrammet.

gymnasium m.fl. har bildats. Kommunernas bidrag i

Bland de forskarstuderande som högskolan finan-

temagrupperna är dels rent ekonomiskt stöd (läs och

sierar har under 2006 sammanlagt 12 examina avlagts.

skrivinlärning), dels finansiering av magistrandtjänster

Inom humaniora-samhällsvetenskap är det tre kvinnor

för aktiva lärare (pojkars studieresultat 4 st, genus och

och två män, inom naturvetenskap två kvinnor samt

naturvetenskap 1). HiG:s goda samarbete med regionens

inom teknik två män som avlagt doktorsexamen. Därtill

kommuner har alltså även lett fram till ett forsknings-

har en kvinna och två män avlagt licentiatexamen inom

samarbete. De forskningsmedel lärarutbildningsnämn-

teknik.

den förfogar över är dock fortsatt starkt begränsande

Dessa examina har avlagts inom rimlig tid i för-

och en utökning av anslagen har varit en viktig punkt i

hållande till medelstilldelning. Den genomsnittliga

nämndens arbete.

studietiden är i genomsnitt 5,5 år för doktorsexamen

Det samarbete som lärarutbildningsnämnden deltar

respektive 3 år till licentiatexamen. Effektiviteten i

i inom Pentaplus (Karlstad och Örebro universitet,

forskarutbildningen skulle sannolikt öka ytterligare

Mälardalens och Dalarnas högskola och HiG) är frukt-

om HiG hade egen examinationsrätt. Det skulle inne-

bart och har under 2006 bl.a. resulterat i en gemensam

bära att handledarkapaciteten utnyttjades mera och att

forskarskola inom utbildningsvetenskap där platserna

forskarutbildningskurser kunde erbjudas vid högskolan

just annonserats ut. Lärarutbildningsnämnden vid HiG

i större utsträckning än vad som kan ske under rådande

har avsatt medel för en doktorand. Nämnden samarbetar

förhållanden.

också med Mittuniversitetet. Under 2006 hölls två kon-

Under 2006 har 6 studerande antagits till forskar-

ferenser med ömsesidiga forskningspresentationer och

utbildning i samarbete med andra lärosäten med fors-

utbyte av erfarenheter. HiG ser fram emot ett samarbete

karutbildningsrätt. Dessa har inledningsvis antagits till

runt den forskarskola i didaktik som planeras.

studier för licentiatexamen.
	Enligt ett särskilt mål avseende forskarutbildning

Forskning – intäkter och kostnader

gäller för universitet och högskolor att främja och

Forskningsintäkterna har minskat med 1,5 Mkr till

bredda rekryteringen till utbildningen. Högskolan i

95,7 Mkr. Bidragsintäkterna har minskat med 4 Mkr,

Gävle antar inte själv forskarstuderande. Högskolan har

medan anslagen höjts med ca 2 Mkr. Under budgetåret

dock lyckats väl med uppdraget att minska den sociala

uppgick kostnaderna för forskningsverksamheten till

snedrekryteringen i sitt utbildningsuppdrag. Andelen

91,7 Mkr vilket är en minskning med 8,2 Mkr jämfört

studerande på grundexamensnivå från s.k. studieovana

med 2005.

hem överstiger 30%. Den omfattande distansutbild-

Forskningsverksamheten redovisar ett överskott

ningen bidrar sannolikt till detta resultat. Högskolans

på 4 Mkr. Överskottet avspeglar en tidsförskjutning i

etablering i Gävleborgs län har aktivt bidragit till att

användningen av dessa medel.

utbildningsnivån höjts. Övergången till forskarstudier
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Avg/ers 6%

Anslag 70%

Bidrag 24%

fO R S K N I N G
Finansiering (tkr)

                                                 

2004			 2005			2006

Anslag

69 254

63%

64 505

66%

66 706

70%

Bidrag

33 124

30%

23 899

25%

23 179

24%

8 190

7%

8 674

9%

5 389

6%

189

0%

106

0%

416

0%

110 757

100%

97 184

100%

95 690

100%

Avgifter/andra ersättningar
Finansiella intäkter
Summa

Avskrivn 1%
Övr drift
28%

Personal
62%

Kostnadsslag (tkr)

Lokaler
9%

                                                   
Personal
Lokaler
Övrig drift
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Summa

2004			 2005			2006

62 937

58%

61 843

62%

57 271

62%

9 446

9%

8 629

9%

7 871

9%

34 397

32%

28 169

28%

25 614

28%

1 163

1%

1 178

1%

866

1%

186

0%

50

0%
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0%

108 129

100%

99 869

100%

91 669

100%
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K vali t e t sa r b e t e

Här redovisas mer omfattande egeninitierade utvärderingar
inom grundutbildning, forskarutbildning och forskning åren 2005 och
2006 samt viktigare åtgärder som vidtagits med anledning
av utvärderingarnas resultat.
Lärarprogrammet

utbildningsområde (AUO). Många studenter menade att

När första kullen tidigarelärare tog examen i december

nivån på ämneskurserna varit för hög och att innehållet

2004 gjordes en enkätutvärdering av hela utbildningen,

varit på en för avancerad nivå. Andra tyckte att de ej fått

Lärarprogrammet vid Högskolan i Gävle – en under-

med sig de ämneskurser de behöver. Omkring 40 pro-

sökning av måluppfyllelse och innehåll baserad på

cent av omdömena om verksamhetsförlagd utbildning

synpunkter från den första kullen utexaminerade tidi-

(VFU) var positiva.

garelärare (2005-03-03, dnr 70-275/05). Syftet var att

Samma enkät användes för de tidigare- och senare-

undersöka studenternas uppfattning om i vilken grad de

lärare som tog examen i december 2005. Resultatet av

ansåg att lärarutbildningens mål uppfyllts. Enkätsvaren

denna undersökning, Lärarprogrammet vid Högskolan

visade en högre måluppfyllelse för Högskolelagens mål

i Gävle – baserad på synpunkter från den första kullen

än för målen i Högskoleförordningen och Högskolans

utexaminerade senarelärare och andra kullen utexamine-

lokala mål. 42 procent instämde inte i påståendet att

rade tidigarelärare (2006-02-03), påvisade förbättringar

”utbildningen har givit dem de kunskaper och färdig-

för 2005 jämfört med 2004; målet ”goda ämneskun-

heter som behövs för att förverkliga förskolans/skolans

skaper” ökade mest – från 3,0 till 3,6 i den femgradiga

mål”. Många ansåg att inriktningar och ämneskurser

skalan.

samt specialiseringar varit särskilt bra och pekade på det

	Resultatet av alla utvärderingar har diskuterats i

positiva i att fritt kunna välja kurser inom specialisering-

lärarutbildningsnämnden (LuN), som också beslutat

arna. Vidare ansåg många att lärarutbildningen saknade

om åtgärder. Vid alla omdömen understigande 3, har

moment som tog upp föräldrakontakter, konflikthante-

prefekt och kursansvarig uppmärksammats på resultatet

ring och mobbning. En tredjedel av omdömena om vad

och uppmanats att förbättra brister. LuN har beslutat om

som varit mindre bra i utbildningen berörde allmänt

en utvärderingsplan som innebär:
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–

Utvärdering av hela utbildningen, utformad i sam-

mellan LuN och anställningsnämnderna formalise-

arbete med Penta Plus, genomförs vartannat år. I ett

ras. LuNs beredningsrätt vid anställningar bör även

första steg utvärderas examensarbeten gemensamt

ses över.

(2006).

Med utgångspunkt i rapportens förslag tillsattes en

–	En extern, kvalitativ utvärdering med intervjuer av

arbetsgrupp med representanter för de studerande,

studerande utförs om möjligt under 2007 i samar-

externa ledamöter och berörda institutioner. Tre huvud

bete med annat lärosäte. Resurser för utvärderingen

förslag har lämnats. LuN ges rätt att besluta om kurs-

skapas genom att utbyta utvärderingstjänsten med

planer, men också rätt att delegera beslut om dessa till

det andra lärosätet.
–

institutionerna. Chefen för lärarutbildningen bör vara

Inriktningar utvärderas med studentenkäter vartan-

underställd LuN och ansvarsområdet bör tydliggöras.

nat år.
–

Vidare skall styrdokumenten uppdateras och det bör

AUO 1och 2 utvärderas växelvis vartannat år; där-

framgå tydligt att LuN är underordnad högskolestyrel-

emellan används kursutvärderingar av kurser inom

sen. Förslagen har ännu inte presenterats i styrelsen.

AUO.

Effektivisering av programorganisationen

–	En självvärdering av inriktningar, ställd till kontakt–

personer för inriktningar, görs vartannat år.

Utvärderingen Går det att effektivisera programorga-

LuN verkar för att utvärderingar av kurser – särskilt

nisationen? – förslag till olika effektiviseringsåtgärder

med inslag av VFU och ämnesdidaktik – inom

grundade på synpunkter från programorganisation

inriktningar också tar upp frågor relevanta för

och institutioner samt på diskussioner med projektets

lärarutbildningen. Detta tydliggör kursernas status

styr- och referensgrupper och olika överväganden

som lärarutbildningskurser.

inom projektet (2006-01-09, dnr 10-174/05), initiera-

–	Resultaten av utvärderingar återförs till studenterna

des genom den s.k. effektiviseringsgruppens arbete.

och följs upp av LuN, som också beslutar om spe-

Syftet med utvärderingen var att undersöka och ge för-

ciella åtgärder.

slag på effektiviseringar inom den matrisorganisation,
som utgör grund för samspelet mellan institutioner,

Lärarutbildningsnämndens
ansvar och befogenheter

programorganisation och nämnder vid genomförande
och styrning av Högskolans grundutbildning. Följande

På uppdrag av rektor genomfördes hösten 2005 en ut-

huvudförslag redovisades:

redning av LuNs ansvar och befogenheter, Lärarutbild-

–

ningsnämndens ansvarsbefogenheter (2006-02-28, dnr

Nuvarande programorganisation består, men den

111-92/96). Viktiga utgångspunkter var HSVs kvalitets-

löpande driften av programmen, som idag ligger

granskning av den nya lärarutbildningen och lärarutbild-

på programansvariga, förs över till institutionerna.

ningskansliets syn på LuNs möjligheter att på ett samlat

Programråden behålls i sin nuvarande form. Bered-

sätt leda lärarutbildningen. Rapporten presenterade ett

ningen av programmen och utbildningsplanerna

antal förslag:

liksom att i övrigt bistå nämnderna med underlag

–

ligger kvar inom programorganisationen.

Det är angeläget, att LuN tar initiativ till en genom-

–

gång av vad som skall ligga inom begreppet samlat

inriktning, förs samman till ett antal program

ansvar för lärarutbildningen och att aktörerna får

familjer. Ansvaret för dessa blir mer övergripande

möjlighet att komma fram till en gemensam upp-

och liknar det för utbildningsledarna. Detta kan

fattning.
–

på sikt förstärka nämndernas roll. För övrigt är

Det finns anledning att genomföra en översyn av

programorganisationen intakt.

Högskolans organisationsplan, för att därigenom

–

öka tydligheten i beskrivningen av LuNs befogen-

Nämndernas styrande och ledande roll förstärks
genom att förtydliga nämndernas ansvar för

heter och ansvar.

granskning av i programmen ingående kurser, och

–	Kursplanerna bör knytas till målen i utbildnings-

därigenom stärka deras ansvar för uppföljning,

planen för att därigenom stärka LuNs ansvar och

utvärdering, utveckling och annat kvalitetsarbete.

befogenheter.
–

Program med likheter i innehåll och huvudsaklig

Begreppet ”anställningar av stor betydelse för lärar-

Utredningen har resulterat i ett antal åtgärder. Utbild-

utbildningen” preciseras och samrådsförfarandet

nings- och forskningskansliet strävar mot ett mindre
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spretigt programutbud genom att utveckla program

dad rekrytering till högskolestudier – en utvärdering

familjer eller programområden, t.ex. inom ingenjörsut-

av collegeutbildningen vid Högskolan i Gävle och

bildningen. Dessa ansatser har ännu inte utvärderats men

Mittuniversitetet 2002/03 och 2003/4 (2007-01-21).

förväntas leda till effektiviseringsvinster genom bl.a.

Resultatet visar att upptagningsområdets population

ökade samläsningsmöjligheter för programmen inom

är underrepresenterad i högre utbildning. Rekryteringen

en familj. Som en följd kommer programråden att bred-

av studerande har varit problematisk och omkring hälf-

das och successivt övergå i s.k. branschråd. Nuvarande

ten av alla som antagits till collegeutbildningen regist-

utveckling med Bolognaanpassning av utbildningsplaner

rerade sig aldrig. Båda lärosätena har varit innovativa

och därmed kraven på progression och läranderesultat

när det gäller att formulera och pröva olika typer av

i de ingående kurserna, kommer att öka utbildnings

åtgärder för att nå målgruppen, dvs. icke-traditionella

planens styrande roll och därmed nämndernas ansvar för

studerande. Bättre samordning mellan de båda utbild-

bl.a. uppföljning och utvärdering. Till följd av detta har

ningsanordnarna komvux och högskolan efterlyses av

ett förslag till system för årsvisa programutvärderingar

de studerande, som också ger uttryck för att collegeut-

årskursvis utvecklats. Pilotverksamhet kommer att äga

bildningen bidragit till att de förändrat och utvecklat sin

rum under vårterminen 2007.

identitet till att bli ”mer student”. Genomströmningen
har varit måttlig vid de båda lärosätena, men är i paritet

Översyn av studievägledningen

med riket i övrigt. Enligt utredarna förutsätts såväl

Under 2005 gjordes en översyn av studievägledningen,

personella som materiella resurser utöver det vanliga

Översyn av studievägledningen (2006-08-17), med syfte

för att rekrytera icke-traditionella studerande till högre

att säkerställa förutsättningarna för att ge studenterna

utbildning, och inte minst behålla dem. Detta är delvis ett

god studievägledning och yrkesorientering såväl före

högskoleinternt prioriteringsproblem, delvis ett politiskt

som under sin studietid, att klara ut rollerna mellan

problem. Då rapporten förelåg först i slutet av januari

allmän studievägledning och studievägledning på

2007 har den ännu inte kunnat behandlas.

institutionsnivå samt att organisera studievägledningen

Magisterrättigheter

så optimalt som möjligt med beaktande av lärarutbild-

Fyra ämnen har inrättats som huvudämne i magisterexa-

ningens behov.
Som ett resultat har informationen till studenterna

men, nämligen psykologi (2005-02-28, dnr 70-1039/04),

utvecklats och förtydligats på hemsidan. Avdelningen

medicinsk vetenskap (2005-02-28, dnr 70-1429/04),

för studentservice har fått ett övergripande samordnings-

vårdvetenskap ( 2005-11-23, dnr 70-1432/04) och didak-

ansvar för studieinformationsfrågor. Ett studentcentrum

tik (2007-01-09, dnr 70-282/06, granskning under 2006).

har tillkommit – ”en dörr-in koncept” – som ökar

I samtliga fall fann bedömargrupperna att de uppställda

tillgängligheten till studievägledning. Ansvars- och roll-

kraven för en magisterutbildning var uppfyllda men

fördelningen mellan den allmänna studievägledningen

lämnade samtidigt vissa rekommendationer. De sak-

och institutionerna har förtydligats, bl.a. genom att

kunniga i medicinsk vetenskap påpekade att ”medicin

specificera de olika aktörernas roller och uppgifter; för

är läkarnas huvudämne och ämnet bör företrädas av

den allmänna studievägledningen ligger fokus mer på

medicinskt akademiskt skolade med hög teoretisk och

program medan institutionerna mer fokuserar på kurser.

klinisk kompetens”. För ämnet vårdvetenskap framhölls

Samarbetet mellan studievägledningen och lärarutbild-

att ”tydliga ämnesbeskrivningar behöver dock utarbetas

ningskansliet har utvecklats och stärkts genom olika

för ämnena omvårdnadsvetenskap och vårdvetenskap

former av samverkan.

för att garantera att studenterna ges en rättssäker tillgång till fortsatt utbildning på master- och forskarut-

Collegeutbildningar

bildningsnivå”. Beträffande didaktik konstaterades att

Collegeutbildningen överfördes under år 2005 till

”många av de verksamma har inte så många år kvar till

reguljär verksamhet (tidigare projektform) och leds nu

pensionering, vilket ställer stora krav på Högskolans

tillsammans med basårsutbildningen av en gemensam

rekryteringspolicy, så att kompetens säkras och den

programansvarig.

framgångsrika utvecklingen fortsätter”.

Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle har sam

Bland vidtagna åtgärder kan bl.a. nämnas att

finansierat en extern gemensam, jämförande utvärdering

omvårdnadsvetenskap – numera tydligare uttalat än

av sina collegeutbildningar, Collegeutbildning för bred-

tidigare – är strikt kopplat till sjuksköterskornas yrkes
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funktion. Det betyder att omvårdnadsvetenskap avgrän-

verksamheten fram till 2010. BSC har dessutom mot

sats till grundutbildningsnivå, medan vårdvetenskap

bakgrund av omfattande diskussioner internt och

avser magisternivån. För att höja den medicinska

med externa experter identifierat ett antal priorite-

kompetensen inom medicinsk vetenskap pågår dels

rade FoU-fält som styr forskningsinriktningen fram

nyrekryteringar, dels kompetenshöjning av befintliga

t.o.m. 2008. FoU-fälten kommer därefter att tas upp

lärare; detta är en pågående process som givetvis tar

till revision vart tredje år. BSC har organiserat sin

tid. I ämnet didaktik äger för närvarande tillsättning av

forskning inom nämnda insatsområden med målet

två lektorat rum med flera yngre sökande. Sakkunnigas

att uppnå en likvärdig fördelning av resurser inom

utlåtande i didaktik har påpekats för prefekt och berörd

de tre områdena år 2010.

anställningsnämnd med översänd protokollsbilaga lik-

–

som samtal med nämndens ledamöter.

”Etablerade metoder vid BSC för studier av intramuskulära fysiologiska reaktioner bör inkluderas i
många mekanismprojekt. Strategiska samarbeten

Nätuniversitetet

bör övervägas.” Åtgärd: BSC har ytterligare för-

Drygt 45 procent av Högskolans distansutbildning ges i

stärkt sin kompetens inom dessa metoder, bl.a. i

Nätuniversitetets regi. Dessa kurser innehåller normalt

samarbete med forskare i USA och Danmark.

inga eller mycket få fysiska träffar. Prestationsgraden

–

har ökat med nästan 60 procent sedan 2003 men är

”BSC har kunskaper i världsklass inom aspekter
av belastningsbedömning. Det är väsentligt att

avsevärt lägre än på motsvarande (modifierade) distans-

upprätthålla samarbetet med grupper som arbetar

kurser med fysiska träffar. Distansstudier förutsätter en

interventionsinriktat. I ett längre tidsperspektiv

hög grad av självdisciplin, studiemotivation och aktivt

bör BSC utveckla en tydlig egen identitet inom

engagerade lärare. Den låga prestationsgraden kan

interventionsforskning.” Åtgärd: BSC har utökat

bero på att några eller flera av dessa förutsättningar ej

forskningen i metoder för belastningsbedömning.

är uppfyllda.

Samarbetet med svenska och internationella forskar-

	En utredning pågår, med syfte att undersöka i vad

grupper har förstärkts, bl.a. genom gästforskarbesök

mån kontakt mellan student och institution kan förbätt-

och handledningsuppdrag. Arbete för att etablera en

ras för att på ett tidigt stadium få information om en

interventionsforskning med basis i Gävleborg pågår

student ej avser fullfölja kursen.

i samarbete med forskare bl.a. vid universiteten i
Göteborg och Uppsala.

Utvärdering av BSC
–

Från och med 2003 ingår Belastningsskadecentrum

”Studier av rörelse- och positionssinnet är det mest

(BSC) i Högskolan. Det avtal som tecknades i samband

mogna forskningsfältet på BSC. Design av rehabili-

med övertagandet föreskrev bl.a. att BCSs forskning

terings-/träningsstudier verkar lovande. Aktiviteten

skulle utvärderas efter tre år. Utvärderingen Evaluation

är attraktiv för internationella samarbetspartners.

of BSC. Belastningsskadecentrum, Sweden. Final report

Utvärderarna anser att en väl vald grupp att studera

(2005-05-11), genomfördes av professorerna Rolf

med avseende på rehabiliteringseffektivitet vore

Westgaard och Gisela Sjögaard, Trondheim respektive

patienter med relativt lätta skador.” Åtgärd: Studier

Köpenhamn, och behandlar såväl grundutbildning,

har inletts av effekten av träning av rörelse- och

forskning som samverkan. Nedan sammanfattas

positioneringsförmågan på belastningsskadade

utvärderarnas väsentligaste konklusioner och rekom-

patienter. Studierna bygger på samarbeten med

mendationer om verksamheten liksom de åtgärder som

forskare i Australien och USA.

vidtagits vid BSC.
–

Utvärderingen pekar också på aspekten integration av

”En prioriterad plan för forskningen måste utveck-

verksamheterna i BSC med övriga verksamheter inom

las i en nära framtid. BSC måste eftersträva en

Högskolan: samarbete med forskare i Gävle karaktä-

synergi mellan sina olika forskningsfält” samt att

riseras som ”lovande”; BSCs utbildningsinsatser vid

”forskning inom de tre insatsområden Mekanismer,

Högskolan bör öka – med ekonomisk kompensation

Intervention och Rehabilitering kan upprätthållas,

– och ett lektorat med lokalisering i Gävle har tillsatts.

förutsatt att resurser inte flyttas från forskning

Tjänsten innefattar utveckling av BSCs utbildningar bl.a.

till undervisning.” Åtgärder: BSC har utarbetat

mot en masterutbildning med temat Arbete och Hälsa.

ett tydligt styrdokument som beskriver målen för

Likaledes fann utvärderarna att BSC och Högskolan
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bör utreda möjligheten att etablera en forskarskola

kunna bestå av fem professorer, två à tre seniora fors-

inom arbetsrelaterade belastningsskador i samarbete

kare, två à tre disputerade lektorer samt åtminstone tre

med universitet. BSC har därför initierat diskussioner

doktorander inom GST och ett par industridoktorander

med universitetsbaserade FoU-grupper (KI, UU) inom

med delfinansiering via samverkande företag och forsk-

arbetslivsforskningen om ramarna för en gemensam

ningsstiftelser.

forskarskola. I syfte att stärka synlighet och kommu-

Den peer-review-utvärdering av elektronikavdel-

nikation gentemot samhället har en informatörstjänst

ningen som genomfördes 2006 utmynnade i slutsatsen

(100%) tillsatts under 2006.

”att forskningsrelevansen är hög och har stor utvecklingspotential”.

Elektronikprogrammet

De viktigaste åtgärderna med anledningen av utred

Sommaren 2005 uppkom frågan om en re-orientering

ningen har varit att skapa en tydlig och stark lednings-

av forskning och utbildning inom elektronikområdet i

struktur samt en långsiktig finansiering med koncentration

syfte att etablera närmare tvärvetenskapligt samarbete

av resurserna. På den grunden har ett kompetenscentrum

mellan områdena signalbehandling och radioteknik.

för radiomätteknik etablerats. Samverkan med universitet/

Avsikten var vidare att i samverkan med externa aktörer

högskola med fakultet är etablerad.

skapa ett radiokompetenscentrum. Den utredning som
genomfördes av professor Claes Beckman, Precondi-

Hälsopedagogiska programmet

tions for Establishing a Strategic Profile in Radio at

På uppdrag av utbildnings- och forskningskansliet har

the University of Gävle (2005-12-15), sammanfattade

en kartläggning genomförts av tidigare hälsopedagog-

situationen på följande sätt:

studenters arbetslivserfarenhet och sysselsättnings-

–

läge, samt i vilken utsträckning de arbetar inom sitt

Högskolan har i samarbete med industrin utvecklat

utbildningsområde och vad de kan ha för nytta av den

ett attraktivt masterprogram inom mikrovågstek-

hälsopedagogiska utbildningen i sitt arbete. Kartlägg-

nik/telekommunikation. Programmet har unika

ningen genomfördes som en D-uppsats inom ämnet

kurser /---/. Tyngdpunkten i forskningen /---/ är

pedagogik med inriktning på hälsa, Arbetslivserfarenhet

ett tvärvetenskapligt /---/KKS-projekt med högt

och sysselsättningsläge före och efter utbildningen för

momentum (3 år 2004-2006, projektbudget på drygt

Hälso- och Friskvårdspedagoger från Högskolan i

8 000 kkr).

Gävle (juni 2006). 45 procent av de yrkesverksamma

–	Elektronikavdelningen ingår i Nationella forskar-

respondenterna hade ett arbete som kunde relateras till

skolan i telekommunikation (GST) /---/ där KTH är

utbildningen. Av dessa var det fler med magisterexamen

drivande. /---/ Det finns ett behov både i näringslivet,

än med kandidat- eller högskoleexamen. Det finns en

staten och den akademiska världen av ett radiokom-

tendens till att de som tagit ut examen, till en början

petenscenter som kan stödja med tvärvetenskaplig

arbetar inom utbildningsområdet för att senare övergå

forskning, utveckling och utbildning inom radio-

till anställning utan hälsoanknytning. Många menade att

konstruktion, radiomätteknik och andra närliggande

det utbildas för många hälsopedagoger som kan få svårt

områden /---/ Gävle kommun har ambitionen att

att konkurrera på arbetsmarknaden. En dryg majoritet

etablera Gävle som ”radiostad” och på så vis kunna

var positivt inställd till utbildningen, men önskade mer

attrahera fler företag, bl.a. underleverantörer till

praktik och verklighetsförankring, samt större möjlig-

Ericsson (t.ex. Filtronics).

heter till specialisering.

Utredaren konstaterade, att den laborationsutrustning

Berörd nämnd har påbörjat diskussioner om hur

som Högskolan disponerar är av mycket god klass.

studenternas koppling till arbetsmarknaden kan stärkas.

Viss forskning utförs i samverkan med aktörer inom

Till grund för detta ligger den s.k. co-opmodellen (Coo-

Ericsson-koncernen. Vidare skisserades den framtida

perative Education), vilken bl.a. innebär att studenterna

kompetensförsörjningen: under 2008 bör avdelningen

varvar studier med betalda arbetsperioder.
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R E S U LTAT R Ä K N I N G ( t k r )

			

Not

2006-01-01-2006-12-31

2005-01-01-2005-12-31

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter

1
2
3

Summa intäkter

425 828
18 007
33 281
2 063

399 072
25 912
28 623
1 509

479 179

455 116

-316 221
-72 485
-68 718
-749
-13 455

-310 725
-69 201
-69 099
-705
-15 228

-471 628

-464 958

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar

4

3

Summa kostnader

Verksamhetsutfall 			

7 551		

-9 842

Erhållna medel från myndigheter för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Lämnade bidrag
Saldo

4 237
873
-5 110
0

4 193
1 029
-5 222
0

Årets kapitalförändring

7 551		

-9 842

Transfereringar

5		
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BALANSRÄKNING (tkr)

			

Not

2006-12-31

2005-12-31

Tillgångar							
Immateriella anläggningstillgångar
Licenser, rättigheter m.m

6

383

0

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier m.m.

7
8

2 336
31 158

3 258
32 270

Finansiella anläggningstillgångar				
Andra långfristiga värdepappersinnehav
0
3
Fordringar				
Kundfordringar
4 703
3 929
Fordringar hos andra myndigheter
6 550
6 687
Övriga fordringar
43
374
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna intäkter

9
15 346
11 463
38

15 451
11 053
921

Avräkning med statsverket					
Avräkning med statsverket
10
-17 336
-389
Kassa och bank					
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
11
105 872
70 825
Summa Tillgångar		

160 556

144 382

Kapital och skulder							
Myndighetskapital				
Balanserad kapitalförändring
12
30 487
40 329
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
7 551
-9 842
Avsättningar
Avsättningar för pensioner

13

198

505

Skulder m m 				
Lån i Riksgäldskontoret
14
32 378
30 263
Skulder till andra myndigheter
11 925
12 228
Leverantörsskulder
10 461
10 204
Övriga skulder
6 426
6 795
Förskott från uppdragsgivare och kunder
15
4 409
2 792
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
Förutbetalda intäkter

16

Summa kapital och skulder		
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26 935
27 779
2 007

25 569
22 447
3 092

160 556

144 382
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ANSLAGSREDOVISNING (tkr)

Redovisning mot anslag
Ingående
överföringsbelopp

Anslag
(Ramanslag)
16 25 61

16 25 75

Högskolan i Gävle:
Grundutbildning
001  Takbelopp
Forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete
006 Högskolan i Gävle

Summa

Finansiella villkor

Årets tilldelning
enligt
regleringsbrev

Indragning

Totalt
disponibelt
belopp

Utgående
överföringsbelopp

Utgifter

376 458

-359 122

17 336

0

376 458

389

66 706

-389

66 706

-66  706

0

389

443 164

-389

443 164

-425 828

17 336

					

Grundutbildning
Räkenskapsåret 2006 uppgår takbeloppet för Högskolans i Gävle
grundutbildningsanslag till 376 458 tkr.
Högskolans anslag utgörs av ersättning för helårsstudenter och
helårsprestationer beräknade utifrån redovisningen i LADOK.
Mellanskillnaden mellan avräknade överföringar till räntekontot och
den slutliga anslagsbelastningen redovisas som ett anslagssparande.
Tillåtet anslagssparande är högst tio procent av takbeloppet.
Ränteintäkter som erhållits på räntekontot och som hänför sig till
anslagssparandet för räkenskapsåret 2006 (208 tkr) har återbetalts
till Riksgäldskontoret.

Forskning
Högskolan i Gävle diponerar 2006 ett ramanslag för forskning uppgående
till 66 706 tkr, varav 24 617 tkr avser forskning om belastningsskador.
Anslagssparandet från 2005 (389 tkr), vilket redovisas som en indragning,
har återbetalts till Riksgäldskontoret.

Redovisning mot inkomsttitel						
Högskolan i Gävle har under perioden inte redovisat mot inkomsttitel.
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T I L L Ä M PA D E R E D O V I S N I N G S OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag.
Högskolans i Gävle redovisning följer god redovisningssed såsom den kommer till uttryck i
Ekonomistyrningsverkets allmänna råd till 6 § i förordning (2000:606) om myndigheters bokföring respektive i 2 kap 7 § i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
Fordringar								
Fordringar har tagits upp med det belopp varmed de beräknas inflyta.
Anläggningstillgångar								
Immateriella och materiella anläggningstillgångar har tagits upp till anskaffningsvärde.
Avskrivning sker från den månad tillgången anskaffades.
Som immateriella anläggningstillgångar redovisas licenser till ett värde överstigande 50 tkr
och en livslängd på högst fem år.
Som materiella anläggningstillgångar redovisas maskiner och inventarier m m med ett
anskaffningsvärde på minst 10 tkr och en ekonomisk livslängs på minst tre år eller längre.
Även objekt som utgör en fungerande enhet och vars sammanlagda anskaffningsvärde
uppgår till 10 tkr klassificeras som  en anläggningstillgång.
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar enligt plan.

Tillämpade avskrivningstider
Förbättringsutgift på annans fastighet
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Möbler och inredning
Laboratorieutrustning
Datorer och kringutrustning
Kopiatorer, övrig kontorsutrustning
Viss teknisk utrustning

10 år
10 år
10 år
7 år
3 år
4 år
5 år

Övriga tillgångar och skulder
Övriga tillgångar och skulder redovisas till nominellt belopp.
Brytdag								
Löpande redovisning avseende räkenskapsåret har gjorts fram till 2007-01-10.
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UPPGIFTER OM STYRELSEN ENLIGT 7 kap. 2§ FÅB

Styrelsen
Lars Eric Ericsson

tkr			Uppdrag i andra styrelser än HiG under 2006
50

Ordförande i Hillsta Gård AB
Styrelseordförande i Riksgäldskontoret

Leif Svensson

636

Ledamot Lantmäteriets styrelse
Ledamot Gävle Technology Park AB

Anita Dehlbom

22

Ledamot RFB Projektplanering AB
Ledamot JARFB Driftteknik AB

Eva Julin

28

-

Ann-Margret Knapp

22

-

Åsa Lindestam

22

Jörgen Lindholm

22

Tomas Thorvaldsson

22

Anders Wennberg

22

-

Mia Björk

467

-

Elisabeth Björklund

377

-

Per-Arne Wikström

27

-

Jennie Johansson

25

-

Anna Svensson

27

-

Susanne Andersson

22

-

Therese Klaar

1

-

Tommi Miettinen

2

-

Daniel Ögren

-

-

Ledamot i Kustbevakningens styrelse
Ordförande i IFP Research AB
Ordförande i IVF Industriforskning och Utveckling AB
Ordförande i Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB
Ledamot i MEFOS Metallurgical Research Institut AB
Ordförande i SICOMP AB
Ordförande i SweCast AB
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N O T E R T I L L R E S U LTAT R Ä K N I N G E N ( t k r )

Not 1

Intäkter av anslag
Grundutbildning
16 25 61 001 Grundutbildning
16 25 75 006 Forskning
Avräknat anslag

2006

2005

359 122
66 706
425 828

334 567
64 505
399 072

Not 2

Avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen
Icke-statliga
Statliga
Summa avgifter

2006
2 078
850
2 928

2005
1 434
2 421
3 855

Not 3

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter
Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret
Övriga finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Räntekostnader avseende lån hos Riksgäldskontoret
Övriga finansiella kostnader

2006

2005

2 049
13

1 464
45

721
28

626
81

2006
209 658

2005
203 872

2006
598
1 113
868
951
3 074
5
578
364
7 551

2005
-6 893
-947
-64
747
-2 316
229
-654
56
-9 842

Not 4

Kostnader för personal
Lönekostnader exklusive arbetsgivaravgifter m.m.

Not 5

Årets kapitalförändring
Grundutbildning anslagsfinansierad verksamhet
Avgiftsfinansierad verksamhet
Bidragsfinansierad verksamhet
Ränteintäkter netto
Forskning anslagsfinansierad verksamhet
Avgiftsfinansierad verksamhet
Bidragsfinansierad verksamhet
Ränteintäkter netto
Årets kapitalförändring
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN (tkr)

Not 6

Immateriella anläggningstillgångar
IB anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Anskaffningsvärde UB

2006
0
383
383

2005
0
0
0

Not 7

Förbättringsutgifter på annans fastighet
IB anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Anskaffningsvärde UB
IB ackumulerade avskrivningar

2006
9 223
0
9 223
-5 965

2005
9 140
83
9 223
-5 044

-922
2 336

-921
3 258

2006
132 362
11 524
-3 783
-352
139 751
-100 092
3 783

2005
122 863
12 070
-2 559
-56
132 318
-88 346
2 559

-12 533
249

-14 307
46

Bokfört värde

31 158

32 270

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Summa förutbetalda kostnader

2006
15 346
15 346

2005
15 451
15 451

Upplupna bidragsintäkter
  Upplupna bidragsintäkter statliga
  Upplupna bidragsintäkter icke statliga
Summa upplupna bidragintäkter

8 116
3 347
11 463

8 672
2 381
11 053

Övriga upplupna intäkter
  Övriga upplupna intäkter statliga
  Övriga upplupna intäkter icke statliga
Summa övriga upplupna intäkter

28
10
38

342
579
921

26 847

28 763

2006
-389

2005
-151

425 828

399 072

-442 775
-17 336

-399 310
-389

Årets avskrivningar
Bokfört värde

Not 8

Maskiner, inventarier och övriga anläggningar
IB anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Avgår anskaffningsvärde
Nedskrivning
Anskaffningsvärde UB
IB ackumulerade avskrivningar
Avgår avskrivningar
Årets avskrivningar
Nedskrivningar

Not 9

Summa periodavgränsningsposter

Not 10

Avräkning statsverket
Ingående balans
Avräknat mot statsbudgeten:
  Anslag
Avräknat mot statsverkets checkräkning:
  Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Utgående balans
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN (tkr)

Not 11

Tillgodohavande hos Riksgäldskontoret
Uppskatttad fördelning av behållningen

2006

2005

70 394
7 699
17 436
10 343

40 329
8 049
14 943
7 504

105 872
-29 663

70 825
-29 694

Balanserad kapitalförändring
Grundutbildningsanslaget
Forskningsanslaget
Överskott avgiftsfinansierad verksamhet
Underskott bidragsfinansierad verksamhet

2006
27 470
6 460
1 400
-4 843

2005
33 874
8 720
2 348
-4 613

(övertaget från BMG/KTH)
Balanserad kapitalförändring

30 487

40 329

2006
505
-307
198

2005
407
98
505

2006
30 263
15 645
-13 530
32 378

2005
37 920
8 944
-16 601
30 263

70 000
32 378

70 000
30 263

Anslagsmedel
Avgifter inkl överskott
Bidrag statliga
Bidrag icke-statliga
Summa behållning på räntekontot
* varav kortsiktigt likviditetsbehov
Beviljad kredit på räntekontot uppgår till 41 207 tkr.

Not 12

Not 13

Avsättningar		
Ingående avsättning
Årets förändring
Utgående avsättning

Not 14

Lån i Riksgäldskontoret
Ingående låneskuld
Lån upptagna under året
Årets amorteringar
Utgående låneskuld
Beviljad låneram
Utnyttjad låneram

Not 15

Förskott från uppdragsgivare och kunder
Förskott från uppdragsgivare och kunder

2006
4 409

2005
2 792

Not 16

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
  Upplupna löner m.m.
  Semesterlöneskuld
  Sociala avgifter
  Övriga upplupna kostnader
Summa upplupna kostnader

2006

2005

891
14 581
7 982
3 481
26 935

650
13 036
7 391
4 492
25 569

Oförbrukade bidrag icke-statliga
Oförbrukade bidrag statliga
Summa oförbrukade bidrag

10 343
17 436
27 779

7 504
14 943
22 447

2 007
2 007

3 092
3 092

Förutbetalda intäkter statliga
Summa förutbetalda intäkter
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VÄSENTLIGA UPPGIFTER

			

2006

2005

2004

2003

2002

Grundutbildning
Antal hst inkl. uppdragsutbildning
– andel kvinnor
– andel män

6 126
3 914
2 212

6 197
3 888
2 309

6 383
3 984
2 399

6 422
3 985
2 437

6 215
3 959
2 256

Antal hpr inkl. uppdragsutbildning

4 808

4 833

5 106

5 009

5 034

14

16

17

15

11

Personal; lärare1, 3
Antal lärare totalt (årsarb.)
– andel kvinnor
– andel män

416
181
235

423
185
238

433
191
242

396
177
219

369
165
204

Antal disputerade lärare (årsarb.)
– andel kvinnor
– andel män

186
58
128

179
53
126

186
54
132

147
39
108

126
38
88

37
3
34

34
2
32

33
2
31

22
2
20

14
0
14

479 179

455 116

479 226

473 289

421 281

359 122
22 720

334 567
21 962

332 957
33 829

332 220
28 899

318 811
30 175

66 706
28 568

64 505
32 573

69 254
41 314

70 358
38 824

34 089
34 503

-471 628
-316 221
-72 485

-464 958
-310 725
-69 201

-485 683
-318 030
-69 339

-481 808
-312 035
-68 078

-415 826
-262 269
-61 442

1 394

1 435

1 382

1 394

1 393

160 556
27 779
7 551
38 038

144 382
22 447
-9 842
30 487

164 235
20 155
-6 457
40 330

168 759
18 141
-8 159
46 787

172 594
19 378
5 455
55 306

Forskarutbildning3
Antal nyantagna doktorander
– andel kvinnor
– andel män
Antal doktorander totalt >10% aktivitet
– andel kvinnor
– andel män
Antal doktorander med doktorandanställning (årsarb).
Antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb).
Antal doktorsexamina
Antal licentiatexamina

Antal professorer (årsarb.)
– andel kvinnor
– andel män
Ekonomi
Intäkter totalt (mnkr), varav
Grundutbildning (mnkr)
– andel anslag
– andel externa intäkter
Forskning och forskarutbildning (mnkr)
– andel anslag
– andel externa intäkter
Kostnader totalt (mnkr)
– andel personal
– andel lokaler
Lokalkostnader

2  

per kvm (kr)

Balansomslutning (mnkr), varav
– oförbrukade bidrag
– årets kapitalförändring
– myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)
1 Definition enligt högskoleförordningen
2 Enligt resultaträkningen
3 Årsarb. = antal månadsanställda 2006-12-31
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BESLUT
Högskolans styrelse har vid sammanträde den 16 februari 2007 beslutat fastställa
föreliggande årsredovisning.

Lars Eric Ericsson
Generaldirektör
Ordförande

Leif Svensson
Rektor

Anders Wennberg
Civilingenjör
vice ordförande

Mia Björk
Universitetslektor

Anita Dehlbom
Rektor

Elisabeth Björklund
Universitetsadjunkt

Eva Julin
Projektledare

Per-Arne Wikström
Universitetslektor

Ann-Margret Knapp
Landstingsråd

Therese Klaar
Studerande

Åsa Lindestam
Riksdagsledamot

Tommi Miettinen
Studerande

Jörgen Lindholm
Internationell förbundssekreterare

Daniel Ögren
Studerande

Tomas Thorvaldsson
Verkställande direktör
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BILAGOR

Tabell 1
Redovisning av myndighetskapital m.m.
Belopp (tkr)
A.
B.

Ackumulerat över- eller underskott
(årets och balanserad kapitalförändring)

35 379

Årets totala kostnader
A i procent av B

462 366
7,7%

Tabell 2
Redovisning av kapitalförändring per verksamhetsgren (tkr)

Verksamhetsgren

Balanserad
kapitalförändring (A)

Årets
kapitalförändring (B)

Summa
(A+B)

26 579
25 085
1 494

3 530
2 417
1 113

30 109
27 502
2 607

3 909
3 861
48

4 021
4 016
5

7 930
7 877
53

Grundläggande högskoleutbildning
- Icke avgiftsfinansierad verksamhet
- Avgiftsfinansierad verksamhet  
Forskning/forskarutbildning
- Icke avgiftsfinansierad verksamhet
- Avgiftsfinansierad verksamhet
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Avgiftsbelagd verksamhet år 2006 där intäkterna disponeras (tkr)

Verksamhet

Över-/
underskott
t.o.m. 2004

Över-/
underskott
t.o.m. 2005

Intäkter
2006

Kostnader
2006

Över-/
underskott
2006

Ack. över-/
underskott
utgående 2006

Uppdragsverksamhet
0

0

1 570

1 570

0

0

Uppdragsutbildning

2 446

1 757

4 407

3 294

1 113

2 870

Uppdragsforskning

-181

48

3 864

3 859

5

53

2 265

1 805

9 841

8 723

1 118

2 923

-5

-263

383

383

0

-263

Beställd utbildning

Summa

Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet

Det ackumulerade överskottet i den avgiftsfinansierade verksamheten uppgår till 16%.
Orsaken till den höga procentsatsen beror av att omsättningen avseende den avgiftsfinansierade verksamheten är mycket låg. Bara under det senaste räkenskapsåret har
den sjunkit med 31%. Det ackumulerade överskottet kommer att användas för att täcka
underskott i övrig verksamhet.

65

Högskolan I Gävle • År sredovisning 2006

Verksamhetsgrenarnas uppdelning på grundutbildning enligt uppdrag i regleringsbrev
och uppdragsverksamhet samt forskning/forskarutbildning och uppdragsforskning (tkr)
Reguljär grundutbildning
exkl. uppdragsverksamhet
Grundutbildning
Verksamhetens intäkter
Anslag
Avgifter
Bidrag
Finansiella intäkter
Summa intäkter

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar
Summa kostnader
Årets kapitalförändring

Uppdragsverksamhet

2004

2005

2006

332 957
5 402
19 805
1 683
359 847

334 567
6 558
4 724
1 405
347 254

359 122
6 641
10 102
1 647
377 512

-250 299
-59 500
-41 008
-2 370
-15 641
-368 818

-242 646
-59 647
-36 724
-655
-14 050
-353 722
-6 468

-8 971
  

2004

2005

2006

8 622

10 680

5 977

8 622

10 680

5 977

-255 877
-64 118
-41 809
-702
-12 589
-375 095

-4 794
-393
-3 549

-6 236
-925
-4 208

-3 073
-496
-1 295

-8 736

-11 369

-4 864

2 417

-114

-689

1 113

Forskning och forskarutbildning
exkl. uppdragsforskning
Forskning
Verksamhetens intäkter
Anslag
Avgifter
Bidrag
Finansiella intäkter
Summa intäkter

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar
Summa kostnader
Årets kapitalförändring

Uppdragsforskning

2004

2005

2006

69 254
1 813
33 124
189
104 380

64 505
2 767
23 899
104
91 275

66 706
1 525
23 179
416
91 826

-59 275
-8 953
-32 162
-186
-1 163
-101 739

-58 940
-8 018
-26 003
-50
-1 178
-94 189

2 641

-2 914
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2004

2005

2006

6 377

5 907

3 864

6 377

5 907

3 864

-54 557
-7 586
-24 754
-47
-866
-87 810

-3 662
-493
-2 235

-2 903
-611
-2 164

-2 714
-285
-860

-6 390

-5 678

-3 859

4 016

-13

229

5
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B i l a g a 1 t i l l r e g e r i n g s b e s l u t 2 0 0 6 - 11 - 2 3 , n r I : 1 2

Belastning på anslaget för grundutbildning (tkr)
Delsummor Summering
Utnyttjat takbelopp och eventuellt utnyttjat anslagssparande
för grundläggande högskoleutbildning
1a. Under 2006 genomförda helårsstudenter och helårsprestationer inom
2006 års takbelopp enligt bilaga 2

342 490

1b. Eventuella decemberprestationer för 2005 som ryms inom takbeloppet

1 977

2a. Eventuellt utnyttjande av under tidigare budgetår uppkommet anslagssparande eller
2b. eventuellt utnyttjande av tidigare sparade helårsprestationer

14 655

Summa takbelopp

359 122

Årets anslagsbelastning avseende särskilda åtaganden

0

Summa prognostiserad anslagsbelastning grundutbildning 1)		

Ersättning för helårsprestationer för december 2005
som ej tidigare ersatts inom takbeloppet 1 977 tkr.

1) Beloppet skall överensstämma med summan för motsvarande anslag i anslagsredovisningen.
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B i l a g a 2 t i l l r e g e r i n g s b e s l u t 2 0 0 6 - 11 - 2 3 , n r I : 1 2

Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) samt redovisning
av intäkter på grundutbildningsanslaget. Utfall avseende perioden 2006-01-01 — 2006-12-31.
A			

Utbildningsområden
Humaniora

B		

C			

D

E		

Beräknat
utfall
HST
1,2)

Beräknat
utfall
HPR

HST
Ersättn.

HPR
Ersättn.

Nätuniv.
utfall
HST

546,1

377,7

9 707

6 613

212,1

1)

(tkr)

(tkr)

F		

G		

H		

I		

Nätuniv.
utfall
HPR

Nätuniv.
HST
Ersättn.

Nätuniv.
HPR
Ersättn.
3) (tkr)

C+D+G+H

158,5

3 770

2 775

22 866

3) (tkr) +

Summa

J
Takbelopp
enl. RB
(tkr)

Teologi
Juridik

237,7

210,4

4 225

3 684

47,4

17,7

843

310

9 062

1 353,6

1 155,3

24 062

20 228

329,6

162,5

5 859

2 845

52 994

Naturvetenskap

813,8

602,3

36 492

23 271

175,2

96,6

7 856

3 732

71 352

Teknik

919,7

709,8

41 241

27 425

123,0

72,8

5 516

2 813

76 994

328,3

302,2

16 170

12 892

29,2

22,8

1 438

973

31 473

Medicin

146,2

138,6

8 047

9 279

10,2

9,8

561

656

18 544

Undervisning

592,9

549,2

19 063

20 796

16,4

14,9

527

564

40 950

Övrigt

115,1

107,1

4 283

3 237

1,3

0,7

48

21

Design

52,3

47,5

6 866

3 799

5 105,7

4 200,1

Samhällsvetenskap

Farmaci
Vård
Odontologi

7 589
10 666

Konst
Musik
Opera
Teater
Media
Dans
Idrott
Summa

170 157		131 225

944,4

556,3

Lärosätet har tidigare uppkommet anslagssparande som uppgår till            kronor.
Lärosätet har tidigare sparade helårsprestationer motsvarande 14 655 000 kronor.
Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med              kronor.
Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet motsvarande 33 968 000 kronor.
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Kommentarer till tabellen
1)

Exklusive utbildning för annan högskola, uppdragsutbildning, särskild utbildning
för lärare i yrkesexamen, övriga särskilda lärarutbildningar, projekt för invandrade
akademiker och kurser inom nätuniversitetet.

2)

Följande uppgifter skall fyllas i enligt regleringsbrev för 2006.
Mål för antalet helårsstudenter inom utbildningsområdena naturvetenskap och teknik 2 300.
Utfall 2 032.

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden.
Totalt antal utbildade helårsstudenter       52
inom design.
Högst får     60
avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.
Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet.
Totalt antal utbildade helårsstudenter      inom konst.
Högst får     
avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.
Övriga helårsstudenter inom konst har avräknats mot utbildningsområdet.
Totalt antal utbildade helårsstudenter      inom musik.
Högst får    
avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.
Övriga helårsstudenter inom musik har avräknats mot utbildningsområdet.
Totalt antal utbildade helårsstudenter      inom opera.
Högst får    
avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.
Övriga helårsstudenter inom opera har avräknats mot utbildningsområdet.
Totalt antal utbildade helårsstudenter      inom teater.
Högst får    
avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.
Övriga helårsstudenter inom teater har avräknats mot utbildningsområdet.
Totalt antal utbildade helårsstudenter      inom media.
Högst får    
avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.
Övriga helårsstudenter inom media har avräknats mot utbildningsområdet.

3)

Ersättning för kurser inom nätuniversitetet som avräknas inom takbeloppet med
normala ersättningsnivåer för respektive utbildningsområde. För att helårsstudenter
och helårsprestationer skall kunna redovisas inom nätuniversitetet skall kursen vara
registrerad av lärosätet hos Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre
utbildning.

69

Högskolan I Gävle • År sredovisning 2006

B i l a g a 3 t i l l r e g e r i n g s b e s l u t 2 0 0 6 - 11 - 2 3 , n r I : 1 2

Redovisning av grundutbildningen
A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)
Årets takbelopp (tkr)

376 458

+ Ev ingående anslagssparande (tkr)
Summa A

376 458

B. Utfall totalt för grundutbildningen
Ersättning för HPR från december föregående budgetår
Årets utfall: ersättning HST+HPR (tkr)

1 977
342 490
14 655
359 122

+ Ev utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr)
Summa B 1)
Summa A - B 2)

17 336

1)

Summan skall avse den totala ersättning lärosätet genomför produktion för,
dvs oberoende av om det ryms eller ej inom tilldelade medel (A).
2) Om summan blir positiv, skall det föras in i tabell över anslagssparande nedan.
Blir summan istället negativ, skall beloppet föras till tabell över sparade helårsprestationer nedan.

Tabell. Anslagssparande
Totalt utgående anslagssparande (A-B)
- Ev. anslagssparande över 10% av takbeloppet 3)

17 336

Summa

17 336

3)

0

Den del av anslagssparandet som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.

Tabell. Sparade helårsprestationer
Ingående värde av sparade HPR (tkr)  4)

14 655
-14 655

-  Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr) under 2006
+ Ev. sparade HPR under 2006 (tkr)
Summa

0

- Ev. belopp överstigande 10% av takbeloppet 2006 (tkr)
Utgående värde av sparade HPR (tkr) 5)

0

4) Kan uppgå till högst 10% av takbeloppet 2005.
5) Kan uppgå till högst 10% av takbeloppet 2006.
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Förkortningar

ALI

Arbetslivsinstitutet

BMG

Byggd Miljö i Gävle

BSC

Belastningsskadecentrum

Bå

Budgetår

CBF

Centrum för Belastningsskadeforskning

CFL

Centrum för flexibelt lärande

CML

Creative Media Lab

CSN

Centrala studiestödsnämnden

Formas

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

FoU

Forskning och utveckling

GIS

Geografiska informationssystem

GU

Grundutbildning

HiG

Högskolan i Gävle

HSV

Högskoleverket

Håp

Helårsprestation

Hås

Helårsstudent

IBF

Institutet för bostads- och urbanforskning

ITB

Institutionen för teknik och byggd miljö

KHIS

Kommuner och högskolor i samverkan

KIVO

Killar i vård och omsorg

KKS

Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling

KTH

Kungliga Tekniska Högskolan

LAN

Länsarbetsnämnden

LM

Lantmäteriet

LpC

Lärcentrum på Campus

Lå

Läsår

Mkr

Miljoner kronor

PUX

Pedagogisk utveckling i Gävleborgs län

QNOT

Kvinnor inom natur och teknik

SLU

Sveriges lantbruksuniversitet

SVERD

Svenska Riksorganisationen för distansutbildning

tkr

Tusen kronor

UmU

Umeå universitet

Und

Utbildningsområdet undervisning

UU

Uppsala universitet

VO T

Vetenskapsområde teknik

VO HS

Vetenskapsområde humaniora-samhällsvetenskap

Övr

Utbildningsområdet Övrigt
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