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Närvarande ledamöter  

Lars-Erik Lauritz 
Anna Lindqvist 
Åsa Forsberg 
Tobias Thomson 
Sara Sjöstedt de Luna 
Torkel Molin 
Ann-Louise Silfver 
Torulf Palm 
Torbjörn Lindmark 
Emelie Blomgren 
Katarina Kärnebro 
Niclas Lindström 
Josefin Ånger 
Dani Liljedahl 
 
Övriga närvarande 
Eva Lindgren 
Boa Drammeh 
Emma Thurén 
 
Anna Nordström 
Carina Rönnqvist 
Anna-Karin Lidström Persson 

Föreståndare/ordförande, föredragande p64 
Bitr. föreståndare 
Förstelärare, Umeå kommun 
Strateg, Region Västerbotten 
Prodekan, professor 
t.f. prodekan, professor 
Vicedekan, universitetslektor 
Professor 
Universitetslektor, gruppsuppleant lärare 
Ordförande UmPe 
Universitetslektor 
Universitetslektor 
Doktorand, fram till p61 
Utbildningsbevakare UmPe 
 
 
Bitr. föreståndare, föredragande p67 
Kanslichef, föredragande p65-66 
Ekonomiadministratör/sekreterare, 
föredragande p68 
Controller, föredragande p60 
Forskningssamordnare, föredragande p61-62 
Utbildningsledare, föredragande p63 

  

 

Tid: Kl. 09.00-12.00 

Plats: Zoom 
 

Nr Ärende Beslut/Åtgärd 

54 Utseende av 
justeringsperson 

Styrelsen uppdrar åt Ann-Louise Sifver att jämte 
ordförande justera dagens protokoll. 

55 Fastställande av 
föredragningslistan 

Styrelsen beslutar 
 
att fastställa föredragningslistan i enlighet med utsänt 
förslag. 

56 Föregående protokoll Styrelsen beslutar 
 
att föregående protokoll noteras och läggs till 
handlingarna. 
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57 Föreståndarens 
beslutsmöten 

Föreståndarens beslutsmöten hålls var tredje vecka. 
Protokollen läggs ut på 
https://www.aurora.umu.se/enheter/lh/organisation/ 
protokoll/beslutsmote-minnesanteckningar/. 
 

58 Studenternas punkt UmPe informerar om: 

- Ordförande för UmPe, Emelie Blomgren 
informerar om att de fortsätter arbetet med 
rekrytering av studentrepresentanter. De kommer 
att skicka ut en intresseanmälan till riktade 
grupper. Den 2 november har de stormöte och då 
kommer de att välja ny sekreterare för UmPe 
samt ytterligare 1 ledamot. I samarbete med 
RFSU planeras workshops om sex och samlevnad 
för alla lärarstudenter. 

- Utbildningsbevakare, Dani Liljedahl meddelar att 
alla vakanta poster i styrelsen nu är tillsatta. De 
arbetar för närvarande med att revidera deras 
arbetssätt inom organisationen angående SAMO 
och studentrekrytering. 

- Doktorand, Josefin Ånger meddelar att DUV har 
diskuterat förslaget, initiering av 
karriärtjänstprogram och de tycker att förslaget är 
intressant. De arbetar även med frågan kring hur 
de ska kunna öka gemenskapen för 
doktoranderna i det utbildningsvetenskapliga 
fältet. 

 

59 Information från 
Lärarhögskolans 
leding 

Lärarhögskolans ledning informerar om: 

Lars-Erik Lauritz 
Lärarhögskolans dag genomfördes den 20 oktober. 
Dagen inleddes med föreläsningar av Elisabeth Nilhfors, 
professor i pedagogik, som talade om den 
utbildningsvetenskapliga forskningens utveckling och 
dess betydelse för skola och lärarutbildning samt Jenny 
Kallstenius, huvudsekreterare för utredningen om en 
tioårig grundskola som redogjorde kring utformningen 
av förslaget.  
Därefter pågick gruppdiskussioner inom ämnena 
forskning och forskarutbildning, utbildning och 
administrativt stöd.  
Mycket positiva återkopplingar har inkommit efter dagen 
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som kommer att bli ett återkommande event. Nästa 
datum är satt till 30 mars. 

Eva Lindgren 
Redogörelse för de diskussioner som pågick i gruppen för 
forskning på Lärarhögskolans dag. Bland annat 
diskuterades hur, vad och varför proportionerna inom 
forskningsbudgeten ser ut som de gör (sökbar resurs, 
forskarskolan, praktiknära forskning, riktade satsningar 
och karriärtjänster). Något som poängterades är vikten 
av långsiktighet. 

Anna Lindqvist 
Arbetet är påbörjat med utvärderingen av tilläggsavtalet 
för övningsskolor/förskolor samt diskussionen om 
fortsättningen inför hösten 2022. 
De nya bedömningsunderlagen i förskollärar- och 
ämneslärarprogrammen kommer att pilotas i slutet av 
denna termin. 
Den strategiska ledningsgruppen för arbetsintegrerad 
utbildning kommer att ha ett möte under nästa vecka. 
Vid det tillfället kommer de bland annat att genomföra 
en risk- och konsekvensanalys. 

Boa Drammeh 
Det är nu klart med ny utbildningsledare efter Fredrik 
Andersson. Jesper Lindqvist kommer att börja den 1 
januari 2022 (initialt delvis föräldraledig). 

60 Budget 2022 
Lärarhögskolan 
 
FS 1.3.2-2198-21 

Controller Anna Nordström föredrar ärendet 
 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa Budget för 2022. 
 
Bilaga p60 

61 Initiering av 
karriärtjänstprogram  
 
FS 1.1-1880-21 

Forskningssamordnare Carina Rönnqvist föredrar 
ärendet. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att avsätta medel för provomgång med ett 
karriärtjänstprogram för tre nydisputerade inom det 
utbildningsvetenskapliga området med start för 
anställningarna år 2023. 
 
Bilaga p61 
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62 Fördelning av medel 
för forskningstid, 
sökbar resurs 
 
FS 2.1.6-390-21 

Forskningssamordnare Carina Rönnqvist föredrar 
ärendet. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att fördela medel för forskningstid inom det 
utbildningsvetenskapliga området till sökande enligt 
bilaga. 
 
att förklara punkten omedelbart justerad. 
 
Styrelsen uppdrar till forskningskommittén att se över 
möjligheten att utveckla processen för en än högre 
träffsäkerhet i bedömningarna.  
 
Bilaga p62 

63 Ny utbildningsplan 
för Vidareutbildning 
av lärare, VAL 
 
FS 3.1.3-2199-21 

Utbildningsledare Anna-Karin Lidström Persson föredrar 
ärendet. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa utbildningsplanen enligt bilaga. 
 
Bilaga p63 

64 Verksamhetsplan 
 
FS 1.3.1-1932-19 

Föreståndare Lars-Erik Lauritz föredrar ärendet. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa reviderad verksamhetsplan för 
Lärarhögskolan 2020–2022 med redaktionella 
revideringar av nedan punkter: 

- 1.3 med hänvisning till universitetets 
kvalitetssystem. 

- 1.8 med hänvisning till högskoleförordningen. 
 
Bilaga p64 

65 Entledigande och 
utseende av ledamot 
till förskollärarrådet, 
hösten 2021 
 
FS 1.2.2-2057-21 

Kanslichef Boa Drammeh föredrar ärendet. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att entlediga Sara Rylander som ledamot i programrådet 
för förskollärarprogrammet från och med 2021-10-21, 
samt 
att utse Hanna Ahrenby som ledamot i programrådet för 
förskollärarprogrammet för perioden 2021-10-21 – 2021-
12-31. 
 
Bilaga p65 



 

Protokoll Lärarhögskolans styrelse 
Emma Thurén 
Emma.thuren@umu.se 
 
2021-10-21 

 

Sid 5 (5)  

 

 
Lärarhögskolan 

901 87 Umeå www.umu.se   
 

66 Utseende av 
ledamöter till 
programråd och 
forskningskommittén 
 
FS 1.2.2-2160-21 

Kanslichef Boa Drammeh föredrar ärendet. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att utse ledamöter till programråden vid Lärarhögskolan 
för perioden 2022-01-01 – 2025-12-31 enligt bilaga. 
 
Bilaga p66 

67 Information om ULF Biträdande föreståndare Eva Lindgren informerar om 
arbetet med ULF i de olika nivåerna. 
På den nationella nivån fokuseras arbetet på 
slutrapporten samt permanentningen av anslaget. 
I noderna diskuterar man nod-strukturen för framtiden. 
Den operativa gruppen arbetar med nya avtal. Initialt nya 
ramavtal och därefter projektavtal.  
Man arbetar även med en utlysning av projektmedel som 
kommer kunna sökas av lärare/skolhuvudmän i 
samarbete med forskare för att stärka samarbetet. En 
större utlysning med projektmedel kommer att utlysas 
under 2023. 

68 Datum för 
Lärarhögskolans 
styrelse 2022 

Ekonomiadministratör Emma Thurén föredrar ärendet. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att sammanträda kl.9-12 under 2022 på följande datum: 
Onsdag 16/2 
Onsdag 13/4 
Tisdag 7/6 
Onsdag 14/9 
Torsdag 20/10 
Onsdag 7/12 

69 Övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes. 

   
 

Justeras Vid protokollet 

Lars Erik Lauritz Emma Thurén 

Ann-Louise Sifver  

 



This document has been electronically signed
using eduSign.

Validate signed documents at: https://validator.edusign.sunet.se

Signature page



Missiv  
Budget 2022 
Lärarhögskolan 
FS 1.3.2-2198-21 
 
  

                                                                                       2021-10-21 
Sid 1 (1)  

   

   

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Budget 2022 Lärarhögskolan 
 
Sammanfattning 
Budgeterat resultat för Lärarhögskolan är – 8 841 tkr. 
 
Grundutbildningsverksamheten som omfattar grundutbildning med anslag och stödverksamhet (vh 
10 och 11), grundutbildning med bidrag (vh 12) och uppdragsutbildning (vh 13) har ett resultat på -
5 072 tkr. Grundutbildning med anslag har ett resultat på -3 743 tkr, grundutbildning med bidrag 
har ett budgeterat underskott på -559 tkr och uppdragsutbildning har ett budgeterat underskott på 
-770 tkr. 

Forskning och forskarutbildningsverksamheten som för Lärarhögskolan omfattar forskning och 
forskarutbildning med anslag (vh 20, 21) samt bidragsforskning (vh 22) har ett budgeterat resultat 
på -3 200 tkr. Resultatet ligger på verksamhet 20 och 21. Budgeterat resultat på bidragsforskningen 
är 0.  

Slutligen är det budgeterade resultatet på den universitetsgemensamma verksamheten (vh 90, 91) -
568 tkr. 

Föredragande 
Anna Nordström 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli och ledning. Forskningsbudgeten har även beretts av 
Forskningskommittén. Budgetförslaget har varit föremål för samverkan med de fackliga 
organisationerna. De synpunkter och förslag som förts fram i denna samverkan är i allt väsentligt 
beaktade i förslaget till budget för 2022. 
 
Förslag till beslut 
Lärarhögskolans styrelse beslutar att: 
 

• fastställa förslag till budget för 2022. 
 
Bilagor: 
Budget Lärarhögskolan 2022 - inklusive ekonomisk plan för 2023 - 2024 
 
Expedieras till: 
planering@umu.se, kanslipersonal Lärarhögskolan, fakultetskanslierna för vidare distribution till 
institutionerna, registrator 
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1 Inledning 
Lärarhögskolans budget 2022 baseras på universitetsstyrelsens budgetbeslut daterad 9 juni 2021 samt 
rektors detaljbeslut i budgeten 2022 daterad 22 juni 2021.  

Budgeten baseras också på ett antal regeringsbeslut som reglerar flertalet av de nationella uppdrag som 
Lärarhögskolan är involverade i. Se avsnitt 1.2 för en sammanställning. 

Budgeten är integrerad med Lärarhögskolans verksamhetsplan. 

Budgeterat resultat för 2022 är -8 171 tkr. 

Grundutbildningsverksamheten som omfattar grundutbildning med anslag och stödverksamhet (vh 10 
och 11), grundutbildning med bidrag (vh 12) och uppdragsutbildning (vh 13) har ett resultat på -5 072 
tkr. Grundutbildning med anslag har ett resultat på -3 743 tkr, grundutbildning med bidrag har ett 
budgeterat underskott på -559 tkr och uppdragsutbildning har ett budgeterat underskott på -770 tkr. 

Forskning och forskarutbildningsverksamheten som för Lärarhögskolan omfattar forskning och 
forskarutbildning med anslag (vh 20, 21) samt bidragsforskning (vh 22) har ett budgeterat resultat på -
2 530 tkr. Resultatet ligger på verksamhet 20 och 21. Budgeterat resultat på bidragsforskningen är 0.  

Slutligen är det budgeterade resultatet på den universitetsgemensamma verksamheten (vh 90, 91) -568 
tkr. 

1.1 Gemensamma kostnader 
Umeå universitets modell för fördelning av gemensamma kostnader har funnits sedan år 2010. Metoden 
för fördelning av gemensamma kostnader har fram till och med år 2021 byggt på fördelning av 
gemensamma kostnader via så kallade fasta belopp. En översyn av metoden har genomförts i syfte att 
öka tydligheten, transparensen och förutsägbarheten. Mot bakgrund av denna översyn fattade rektor 
den 30 mars 2021 beslut om att universitetsgemensamma kostnader från och med år 2022 istället ska 
fördelas genom fasta procentsatser. I tabell 1 framgår procentsatserna för respektive verksamhet. 

Verksamhet Fast procentsats 
ugem 

Fast procentsats 
fgem 

Totalt 

Utbildning på grundnivå (vh 10-12) 24,3 6,6 30,9 
Uppdragsutbildning (vh 13) 10,5 2,9 13,41 
Forskning och utbildning på forskarnivå (vh 20-
23) 

15,8 3,8 19,6 

Universitetsgemensam verksamhet (vh 90,91) 10,3 - 10,3 
Tabell 1: Fasta procentsatser för universitetsgemensamma- och fakultetsgemensamma kostnader år 2022 (%). 
 
De fakultetsgemensamma kostnaderna ska fördelas enligt samma princip. Lärarhögskolans verksamhet 
omfattar universitetets fyra fakulteter som alla har olika procentsatser. Vid beräkningar där hänsyn ska 
tas till fakultetsgemensamma kostnader kommer Lärarhögskolan använda en schablon som beräknats 
som ett vägt genomsnitt baserat på anslagstilldelning inom grundutbildningen respektive forskningen 
år 2019 och år 2020, se tabell 1.  
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1.2 Nationella uppdrag och mål 
I linje med Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023 - 2024 avsnitt 2.1, redovisas i 
detta avsnitt de nationella mål och uppdrag som helt eller delvis åligger Lärarhögskolan att hantera 
inom ramen för verksamhet och budget. 

Nationella uppdrag  Koppling till budget 2022 

Lärarutbildning i minoritetsspråk, samiska och meänkieli. 
Regeringsuppdrag, pågår tills vidare.  

Hanteras inom ramen för 
grundutbildning med anslag, se 
avsnitt 2.1 

Vidareutbildning av obehöriga lärare, VAL. Regeringsuppdrag 
t.o.m. 30 juni 2030. Umeå universitet nationell samordning samt 
tillgodoräknande och studieplanering. Kursgivning. 

Hanteras inom ramen för 
grundutbildning med bidrag se 
avsnitt 2.2 

Utländska lärares vidareutbildning, ULV. Regeringsuppdrag, 
samordningsansvar hos Stockholms universitet, pågår tills vidare. Lokal 
samordning med bl.a. studieplanering och kursgivning. 

Hanteras inom ramen för 
grundutbildning med bidrag se 
avsnitt 2.2 

Flexibla vägar in i läraryrket, FVI. Regeringsuppdraget fortsätter 
under 2022, oklart hur länge. Umeå universitet nationella samordnare. 
Utveckling av valideringsmetoder, spridning av kunskaperna, 
kursutveckling och kursgivning. 

Hanteras inom ramen för 
grundutbildning med bidrag, se 
avsnitt 2.2 

Kulturskolekliv. Regeringsuppdrag, oklart hur länge det pågår. 
Kursutveckling och kursgivning. 

Hanteras inom ramen för 
grundutbildning med bidrag, se 
avsnitt 2.2 

Arbetsintegrerad lärarutbildning, AIL. Regeringsuppdrag t.o.m 
2026. Utveckling av arbetssätt och samordningsformer som ska ingå i en 
varaktig struktur för arbetsintegrerad lärarutbildning. 

Hanteras inom ramen för 
grundutbildning med bidrag se 
avsnitt 2.2 

Försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor, 
Övningsskoleprojektet. Regeringsuppdrag, oklart hur länge det 
förlängts. 

Hanteras inom ramen för 
grundutbildning med bidrag, se 
avsnitt 2.2 

Validering av yrkeskunskaper för tillträde till 
yrkeslärarutbildningen, YRK. Universitets- och högskolerådet, UHR, 
har samordningsansvar. Pågår tills vidare. 

Hanteras inom ramen för 
grundutbildning med bidrag, se 
avsnitt 2.2 

Uppdrag att anordna särskild kompletterande utbildning för 
personer med forskarexamen, KPU-forsk. Regeringsuppdrag till 
och med 2026. Umeå universitet är nationella samordnare. 

Hanteras inom ramen för 
grundutbildning med anslag och 
bidrag, se avsnitt 2.2 

Validering inom kompletterande pedagogisk utbildning. 
Regeringsuppdrag, oklart hur länge det pågår. 

Hanteras inom ramen för 
grundutbildning med bidrag, se 
avsnitt 2.2 

Försöksverksamhet med kort KPU. Pågår 2022 - 2027, oklart om 
och hur mycket medel som eventuellt kommer till Umeå universitet. 

Hanteras inom ramen för 
grundutbildning med bidrag, se 
avsnitt 2.2 

Lärarlyftet. Uppdrag från Skolverket. Kursgivning. 
Hanteras inom ramen för 
uppdragsutbildning, se avsnitt 
2.3 

Uppdrag praktiknära forskning. Regeringsuppdrag, pågår t.o.m. 
2024 som en övergång till permanent verksamhet. 

Hanteras inom ramen för 
bidragsforskning, se avsnitt 3.2 

Tabell 2: Nationella uppdrag 2022. 
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2 Grundutbildning 
2.1 Grundutbildning med anslag 
Grundutbildningsanslaget är 174 433 tkr (172 460 tkr under 2021). 

Tabell 3 visar hur anslaget kommer att användas och i avsnitten som följer kommenteras posterna. 

 Budget 2022 Budget 2021 Prognos 2021 

Intäkter 174 433 172 460 172 683 

Kostnader    

Kursersättning institutioner -152 237 -124 884 -121 378 
Från rektors detaljbeslut: språkstöd, Idrottshögskolan, 
NyA-systemet, ers t samfak o humfak f praktikkurser, 
UPL, Curiosum samt ceremoni för meriterade lärare 

-3 542 -3 533 -3 533 

VFU-avsättningar: ersättning till kommuner och 
studenter, inklusive praktikplatser för SYV-studenter, 
kompetensutveckling handledarna, reseersättning till 
universitetslärare och administration   

-7 092 -8 284 -6 729 

Stöd till utlandsförlagda språkkurser -900 -750 -150 

Praktisk estetiska kurser inom grundlärarprogrammet -1 000 -909 -937 
Samordning ämnet samhällskunskap -84 -83 -83 
Samverkanslektorat arbete med examensarbete och 
kurser på avancerad nivå -36 -350 -212 

Pedagogiskt pris och examensceremoni -130 -130 -130 
Ersättning studentkåren, UMPE -651 -647 -638 

Logopeder -1 885 -1 500 -1 100 

Internationalisering i grundutbildningen -500 -500 -200 
Medfinansiering av fakulteternas universitets- och 
fakultetsgemensamma kostnader   - -25 069 -25 069 

Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader -2 111 -2 005 -1 825 
Övrigt t ex avskrivningar och lokaler decentraliserad 
utbildning -240 -590 -3 556 

Beräknad återbetalning -4 025 -3 226 -8 854 

Totala kostnader -174 433 -172 460 -167 282 

Resultat 0 0 5 401 

Tabell 3: Fördelningen av grundutbildningsanslaget (tkr). 

Budgeterat antal helårsstudenter (HST) och kursersättning till institutionerna  
Budgeterat antal helårsstudenter för år 2022 är 2 150 st (HST-prognos 2 för 2021 är 2 100 st). 
Utgångspunkten för budgeterade helårsstudenter är information från studieplaneringsverktyget, 
planeringstal för nyantagna studenter vårterminen och höstterminen 2022 samt äskande från 
institutionerna om fristående kurser. I 2022-års budget är beräkningarna gjorda utifrån att 70 procent 
av de äskade fristående kurserna blir av. Neddragningar har också gjorts för förväntade avhopp från 
utbildningarna. 

Antalet helårsstudenter fördelar sig per utbildningsområde i enlighet med tabell 4. Hur fördelningen 
ser ut mellan utbildningsområdena påverkar storleken på kostnaden för de kursuppdrag som 
institutionerna genomför inom Lärarhögskolans ram. 
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Utbildnings-
område 

HST 
(Antal) 

HPR 
(Antal) 

HST- 
ersättning 

(kr) 

HPR-
ersättning 

(kr) 

Förändring 
från 2021 

(kr) 

Förändring 
från 2021 

(%) 

Fördelning till 
institutionerna 

HST+HPR 
(tkr) 

Hum 416 360 33 473 21 812 11 077 25 21 775 
Sam 506 428 33 473 21 812 11 077 25 26 283 
Natur 262 216 51 311 41 327 13 199 17 22 366 
Teknik 71 58 51 311 41 327 13 199 17 6 048 
Vård 45 38 54 551 45 123 14 182 17 4 171 
VFU 218 187 34 969 33 927 12 085 21 13 965 

Undervisning 503 433 40 714 42 651 17 346 26 38 932 

Övrigt 37 32 41 208 31 969 10 444 17 2 540 

Idrott 49 42 105 940 46 821 33 704 28 7 172 

Design 32 27 145 402 84 607 48 051 26 6 930 

Musik 10 10 125 442 75 749 29 059 17 2 039 

Totalt 2 150 1 830     152 237 
Tabell 4: Antal helårsstudenter fördelat på utbildningsområde, ersättningsnivå per helårsstudent och helårsprestation till 
institutionerna samt kostnaden för Lärarhögskolans utbildningsuppdrag. 

Ersättningen till institutionerna är en bruttoersättning och inkluderar ersättning för direkta kostnader 
och indirekta kostnader på alla tre nivåer, institutions-, fakultets-, och universitetsgemensamma 
kostnader. 

Bilaga 1 visar en preliminär bedömning av hur utfördelningen av resurserna fördelar sig mellan 
institutionerna. En uppdaterad och mer detaljerad budget görs till varje institution och fakultet som är 
engagerad i Lärarutbildningarna och förmedlas i slutet av oktober varje år. 

Rektors detaljbeslut 
Kostnaderna för poster som framgår från rektors detaljbudget, förutom kostnaden för NyA-systemet, 
fördelas utifrån grundutbildningsanslagets fördelning mellan fakulteterna/Lärarhögskolan för år 2022. 
Lärarhögskolans andel är 10,9 procent (10,9 % 2021). Bidraget till Idrottshögskolan, kostnad för 
praktikkurser, språkstöd, UPL, Curiosum samt ceremoni för meriterade lärare är 1 969 tkr (1 935 tkr 
2021). 

Kostnader för NyA-systemet ingår också i denna post med 1 573 tkr (1 598 tkr för 2021). 
Fördelningsgrunden mellan fakulteter/Lärarhögskolan är antalet kurstillfällen på vårterminen och 
höstterminen 2021.  

För mer information om kostnadsposterna se Rektors detaljbeslut i budget 2022 Umeå universitet, 
Dnr: FS 1.3.2-1391-21. 

Verksamhetsförlagdutbildning, VFU 
Ersättningen till kommunerna för år 2022 är 880 kr per vecka (870 kr per vecka för 2021). Budgeterad 
kostnad för ersättningen är 5 407 tkr och inkluderar ersättning till kommunerna och andra 
verksamheter för att de tar emot studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet. 

Det är avsatt 300 tkr för ersättning till studenternas resor och logi. 

Som ett led i regeringens kvalitetsförstärkning i form av höjd ersättning till verksamhetsförlagd 
utbildning har det sedan år 2017 avsatts medel att användas till att ersätta resor för handledare inom 
kompletterande pedagogisk utbildning på distans. I mars 2021 beslutade Lärarhögskolans 
föreståndare att riktlinjerna för denna ersättning skulle permanentas och utökas till att gälla alla 
utbildningar som går på distans och där den studerande ska ha möjlighet att göra sin VFU nära 
hemorten samt övriga av Lärarhögskolans utbildningar där student i normalfallet ska göra sin VFU 
inom avtalsområdet, se FS 1.1-707-21. Föreståndarens beslut gäller under förutsättning att medel 
avsätts i budgeten. För år 2022 avsätts 220 tkr för detta ändamål (220 tkr 2021). 

För kompetensutveckling till examinatorerna inom VFU avsätts 125 tkr (125 tkr 2022) 
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Lönemedel för 1,3 årsarbetare avsätts för VFU-handläggning, 902 tkr (738 tkr 2021) 

Lönemedel för 0,25 årsarbetare avsätts för arbete med övergripande VFU-ansvar, 255 tkr (251 tkr 2021). 

Lönemedel för 0,25 årsarbetare avsätts för arbete med strategiska VFU-frågor, 182 tkr (71 tkr 2021). 

Kostnadsposten reduceras med 300 tkr. Detta är en ersättning som Lärarhögskolan, från och med 2019, 
erhåller från Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) för arbetet med att placera studie- 
och yrkesvägledarstudenter på praktik. Skälet till ersättningen är att HST- och HPR-ersättningen för 
dessa studenter i sin helhet betalas ut till TUV, men bland annat arbetet med placeringar utförs av 
Lärarhögskolans kansli. 

Total avsättning för denna post är 7 092 tkr (8 284 tkr för 2021). 

Stöd till utlandsförlagda språkkurser 
I samband med utlandsförlagda studier i engelska, franska, spanska och tyska ingående i språkkurser 
på något av lärarprogrammen stöds kostnader i normalfallet upp till 2 000 tkr. Med anledning av bland 
annat covid 19 har denna avsättning dragits ner till 900 tkr. Förankring har gjorts med Institutionen för 
språkstudier. 

Praktisk estetiska kurser inom grundlärarprogrammet 
Under år 2022 avsätts maximalt 1 000 tkr (för 2021, 909 tkr) för att stödja praktiskt estetiska kurser, 
inom grundlärarprogrammet. Dessa kurser ska enligt budgetpropositionen 2021/22:1, utgiftsområde 
16, avsnitt 6.6 klassificeras som utbildningsområde övrigt. Lärarhögskolan har valt att kompensera för 
skillnaden mellan ersättningsnivån för utbildningsområdet övrigt och idrott respektive design. Detta är 
ett beslut som kommer att tas årligen och summan regleras efter den preliminära slutavräkningen i 
december varje år. 

Samordning av ämnet samhällskunskap 
Statsvetenskapliga institutionen ersätts med 10 procent av en heltid för att samordna samtliga ämnen 
som ingår i ämnet samhällskunskap. År 2022 beräknas detta motsvara 84 tkr. 

Pedagogiskt pris och examensceremoni 
För Lärarhögskolans studenters examensceremonier avsätts årligen 80 tkr. Vidare avsätts 50 tkr för ett 
pedagogiskt pris som delas ut årligen. 

Studentkår 
Enligt avtal stöder Lärarhögskolan UmPe (Ume Pedagogerna som är en del av Umeå Studentkår) med 
213 kr per helårsstudent för studentombud och utbildningsbevakning samt med ersättning för lokalhyra 
och städning. Total avsättning för år 2022 är 651 tkr (647 tkr för 2021). 

Logopeder 
Lärarhögskolan erbjuder alla studenter på förskollärar- och lärarprogrammen samt studie- och 
yrkesvägledarprogrammet röst- och talträning. De logopeder som Lärarhögskolan anlitar finns 
placerade vid Institutionen för språkstudier. Ersättningen avser lön, drift och indirekta kostnader på 
alla tre nivåer. För 2022 är det avsatt 1 885 tkr (1 500 tkr för 2021).  

Internationalisering 
För internationalisering i grundutbildning avsätts årligen 500 tkr. Under 2022 avsätts 150 tkr som riktar 
sig till anställda, 175 tkr avsätts för internationaliseringsresor, 150 tkr avsätts för 12 bidrag á 12 500 
kronor för studier vid prioriterade partneruniversitet och 25 tkr avsätts till övriga kostnader. 

Särskilt åtagande 
Umeå universitet har ett regeringsuppdrag att fortsätta utbyggnaden och utvecklingen av 
ämneslärarutbildningen i samiska och meänkieli. För 2021 avsattes 4 453 tkr och 2022 förväntas minst 
4 500 tkr att avsättas för detta, vilket är en uppräkning med pris- och löneomräkningsindex med 1, 06 
procent. Medlen kommer att vidareförmedlas till Institutionen för språkstudier. 
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2.2 Grundutbildning med bidrag 
De regeringsuppdrag som Lärarhögskolan har att hantera under 2022 är: VAL - vidareutbildning av 
obehöriga lärare, ULV - , utländska lärares vidareutbildning, FVI - uppdrag om att skapa fler vägar in i 
läraryrket, Kulturskolekliv, AIL – arbetsintegrerad lärarutbildning, försöksverksamhet med 
övningsskolor och övningsförskolor, YRK - validering av yrkeskunskaper för tillträde till 
yrkeslärarprogrammet, KPU-forsk - uppdraget att anordna kompletterande pedagogisk utbildning för 
personer med forskarexamen, validering inom kompletterande pedagogisk utbildning samt 
försöksverksamhet med kort KPU. 

VAL-uppdraget kan delas upp i två delar, den första hanterar kostnader för det nationella 
samordningsansvaret som ligger på Umeå universitet och Lärarhögskolan. Tilldelningen för detta 
uppdrag förväntas bli 2 486 tkr (2 443 tkr för 2020). I tabell 5 redovisas förväntade intäkter för 
utbildningsuppdraget. Budgeterat antal helårsstudenter är 125 (99 för 2021). För en mer detaljerad 
redogörelse för uppdragets budget hänvisas till FS 1.6.2-705-21, Vidareutbildning av lärare (VAL II) – 
Redogörelse för genomförd verksamhet vårterminen 2021. 

Den budgeterade intäkten för ULV-uppdraget är 3 890 tkr (prognos för 2021 är 3 000 tkr), se tabell 
5. Anledningen till ökningen av uppdraget är dels att ytterligare fler snabbspårsdeltagare har hunnit bli 
klara med sina studier i svenska, dels att förordningen som styr behörighetskraven har ändrats. 
Budgeterat antal helårsstudenter inom ULV är 32 (prognos för 2021 är 30 helårsstudenter). 

Umeå universitet och där Lärarhögskolan är nationella samordnare för regeringsuppdraget Fler vägar 
in i läraryrket. Uppdragets första del kommer slutrapporteras under februari 2022. I 
budgetpropositionen 2021/22:1 aviseras en förlängning, men på en lägre nivå än 2021.  

Budgeterade intäkter för år 2022 är 2 200 tkr och inkluderar medel för samordningsansvaret på 800 
tkr. Detta är en uppskattning utifrån uppgifter i budgetpropositionen 2021/22:1. En del av uppdraget 
omfattar kursgivning och för detta erhålls, precis som inom VAL och ULV ersättning inom uppdraget. 
Antalet uppskattade helårsstudenter för år 2022 är 21. För en redogörelse för uppdragets budget och 
verksamhet hänvisas till FS 2.9-1129-20, Projektplan Umeå universitet, Regeringsuppdraget Fler 
vägar in i läraryrket 2018 - 2022, med aktivitetsplan och budget för 2021 samt FS 1.6.2-480-21, 
Delredovisning av uppdraget Fler vägar in i läraryrket (U2018/03202/UH). 

De budgeterade intäkterna för Kulturskoleklivet är 4 891 tkr, vilket är en uppräkning med pris och 
löneomräkningsindex av erhållen intäkt år 2021. Dessa medel betalas ut till Institutionen för estetiska 
ämnen via internfakturering och efter förbrukning. Budgeterat antal helårsstudenter är 20. 

 Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Budget  
2022 

VAL –  
vidareutbildning av lärare 

7 352 7 815 9 187 9 850 13 421 14 608 

ULV –  
vidareutbildning av utländska lärare 

828 845 900 2 185 3 000 3 890 

FVI –  
fler vägar in i läraryrket 

 3 000 3 000 719 719 2 200 

Kulturskoleklivet  4 500 4 553 4 640 4 840 4 891 
Tabell 5: Budgeterade intäkter inom VAL, ULV, FVI och Kulturskoleklivet, uppdrag med kursgivning (tkr). 
 
Budgeterade intäkter för regeringsuppdraget att utveckla en arbetsintegrerad lärarutbildning, AIL, är 
3 084 tkr, vilket är en uppräkning med pris och löneomräkningsindex av erhållen intäkt år 2021. 
 
Regeringsuppdraget med försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor 
förväntas fortsätta även under år 2022 och budgeterad intäkt är 3 360 tkr, vilket är en uppräkning med 
pris och löneomräkningsindex av erhållen intäkt år 2021. 

YRK-uppdraget förväntas ligga på samma nivå som 2020 och budgeterad intäkt är 700 tkr. 

Umeå universitet är nationella samordnare för kompletterande pedagogisk utbildning för 
forskarutbildade. Uppdraget har blivit förlängt och kommer pågå till och med år 2026. Uppdraget 
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omfattar att administrera det utbildningsbidrag som studenter som läser på utbildningen erhåller. 
Umeå universitet har budgeterat med 26 studenter på utbildningen som startar vårterminen 2022. 

I budgetpropositionen 2021/22:1 Utgiftsområde 16 framgår att det avsätts medel för en 
försöksverksamhet med kort KPU. Totalt avsätts 27 000 tkr till 150 platser. Om och hur mycket 
som kommer ligga på Umeå universitet är oklart tills regleringsbrevet kommer i december. 

Medel avsätts även i år till uppdraget som omfattar arbete med validering inom kompletterande 
pedagogisk utbildning. Så som uppdraget är formulerat i regleringsbrevet, det vill säga att medel 
kan användas för att täcka kostnader vid validering av sökandes reella kompetens, kan Lärarhögskolan 
inte använda medlen eftersom det inte finns denna typ av sökande. Problematiken har lyfts med 
Planeringsenheten som tagit frågan vidare till utbildningsdepartementet och problematiken har också 
påtalats i Umeå universitets årsredovisning 2020. 

I tabell 6 redovisas den sammantagna budgeten för ovanstående uppdrag. 

 Budget 2022 Budget 2021 Prognos 2021 
Intäkter 35 514 28 427 31 096 
Kostnader    
Lön -6 967 -6 599 -6 391 
Drift -10 742 -9 799 - 13 384 
Utfördelning till 
institutioner, utb.uppdrag 

-11 100 -9 765 -10 740 

Gemensamma kostnader -2 593 -2 056 -2 278 
Summa kostnader -31 432 28 219 32 793 
Periodisering/Resultat 4 082 207 -1 196 

Tabell 6: Budget grundutbildning med bidrag, vh 12 (tkr). 

2.3 Uppdragsutbildning 
Inom Lärarlyftet är det under 2022 budgeterat för tre kurser under vårterminen och två kända under 
höstterminen samt kurser motsvarande 1 200 tkr som Skolverket kommer be om offert på. 
Kursintäkterna förväntas bli 4 850 tkr och Lärarhögskolan fördelar ut 94 procent av denna intäkt till 
kursgivande institutioner. 

 Budget 2022 Budget 2021 Prognos 2021 
Intäkter 4 850 3 586 3 586 
Periodisering -76 -40 -43 
Kostnader    
Lön -773 -921 -920 
Drift -25 -10 -57 
Utfördelning till 
institutioner 

-4 559 -3 371 -3 371 

Gemensamma 
kostnader 

-188 -183 -181 

Summa kostnader -5 545 -4 485 -4 572 
Resultat -771 -939 -986 

Tabell 7: Budget uppdragsutbildning, vh 13 (tkr). 
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3 Forskning 
3.1 Forskning och forskarutbildning med anslag 
Forskningsanslaget är 52 565 tkr (50 625 tkr för 2021) 

I tabell 8 nedan framgår hur anslaget kommer att användas under 2022. Informationen är hämtad 
från Lärarhögskolans arbete med en ny långsiktig forskningsplan som ska sträcka sig fram till 2030, 
vilken ska beslutas i december 2021. Budget för 2022 är väl förankrad i Lärarhögskolans 
verksamhetsplan och har beretts i nära samverkan med Forskningskommittén. I bilaga 2 framgår 
utfördelningen per fakultet och institution.  

 Budget 
2022 

Budget 
2021 

Prognos  
2021 

Intäkter 52 565 51 524 51 524 

Kostnader    

Forskningstid -10 490 -8 450 -8 660 

Samfinansierade doktorander, antagna 2018 -5 562 -5 562 -5 562 

Doktorandanställningar inom bristområden, 2018 -4 040 -4 040 -4 040 

Samfinansierade doktorander, antagna 2020 -7 172 -7 172 -7 172 

Samfinansierade doktorander, antagna 2022 -3 427   

Forskarskolan -1 730 -2 425 -1 567 

Riktade satsningar mot institutioner 2018 - 21 - -4 336 -4 336 

Riktade satsningar mot institutioner 2022 - 25 -6 265   

Praktiknära forskning, ULF från 2021 -4 260 -1 826 -2 236 

Praktiknära forskning, 2022 - 24 -1 614   

Forsknings- och utvecklingsuppdrag - -400 -218 

Professorsresurs -1 653 -2 601 -2 397 

Forskningstid inom samverkanslektorat, 10% i 2 år -14 -55 -53 

Planeringsbidrag -300 -250 -250 

Internationalisering -650 -650 -162 
Tidskrifter: Education Inquiry och Utbildning och 
demokrati -535 -535 -535 

Svensk nationell datatjänst (SND) -200 -200 -200 
Lärarhögskolans universitetsgemensamma 
kostnader -360 -349 -278 

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 
för senare fördelning -6 823 -7 451 -7 451 

Summa kostnader -55 095 -46 302 -45 117 

Resultat -2 530 5 221 6 407 

Tabell 8: Forskningsbudgeten, vh 21 (tkr). 

 

För den sökbara forskningstiden är det avsatt 10 490 tkr. Utav dessa avser 3 200 tkr anslag beviljade 
2020 – 2022, 3 690 tkr anslag beviljade 2021 - 2023 och de resterande 3 600 tkr till anslag som kommer 
beviljas för 2022 - 2024. Det är avsatt medel för 6 treåriga anslag om 1 200 tkr vardera samt 4 tvååriga 
om 600 tkr vardera till nydisputerade forskare. 

Höstterminen 2022 kommer nya doktorander antas inom ramen för forskarskolan. I budgeten är det 
avsatt medel för 17 halvtidsfinansierade doktorander. Precis som vid de två tidigare 
antagningsomgångarna kommer utbetalningarna göras under fem år istället för, som tidigare, fyra år. 
Till driften för forskarskolan avsätts 1 730 tkr. Här ingår lönekostnad för föreståndare, två biträdande 
föreståndare, en koordinator samt en kommunikatör. Tillsammans motsvarar arbetstiden 110 procent. 
Här ingår också kostnader för internat, kursgivning, gästföreläsare med mera.  
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I februari 2021 fattade Lärarhögskolans styrelse beslut om medelsfördelning till riktade 
forskningssatsningar till institutioner. Satsningen pågår år 2022 till år 2025. 

För att medfinansiera regeringsuppdraget om försöksverksamhet med praktiknära forskning (ULF) 
avsattes ursprungligen under år 2020 och år 2021 totalt 12 000 tkr, varav 5 220 tkr under 2020 och 
6 780 tkr under 2021. Avsättningen för år 2021 är mindre än vad som ursprungligen var planerat och 
uppgår till 2 236 tkr. De resterande 4 260 tkr utav de totala 12 000 tkr från forskningsbudgeten kommer 
förbrukas under 2022. 

Regeringsuppdraget om praktiknära forskning fortsätter under en övergångsperiod 2022 - 2024, 
medfinansieringen under 2022 för uppdraget är 1 614 tkr, se avsnitt 3.2. 

Medel avsätts till professorsresurs inom historia med utbildningsvetenskaplig inriktning samt inom 
naturvetenskapernas didaktik. 

Från och med 2022 kommer Lärarhögskolan att fördela ut ersättning för universitets- och 
fakultetsgemensamma kostnader direkt till institutionerna istället för att som tidigare fördela dessa via 
fakulteterna. Beloppet som kommer fördelas ut är 6 823 tkr. En detaljerad information till 
institutionerna om fördelningen skickas ut i samband med att informationen om fördelningen av 
Lärarhögskolans övriga resurser skickas ut. Satsningarna som berörs av beslutet är: forskningstid, 
samfinansierade doktorander 2018 och 2020, professorsresursen och riktade satsningar 2022 – 25. I 
övriga satsningar är redan ersättningen inkluderad. 

3.2 Bidragsforskning 
Regeringsuppdraget om försöksverksamhet med praktiknära forskning förlängs till år 2024 som en 
övergång till permanent verksamhet. Tilldelning av medel förväntas bli som 2021 med uppräkning för 
pris- och löneomräkningsindex på 1,06 procent, 42 536 tkr.  Fördelningen mellan Umeå universitet och 
de övriga tre universitet som samordnar uppdraget, Uppsala-, Göteborgs- och Karlstads universitet, 
kommer göras som under försöksperioden 2017 - 2021. Medel tilldelas utifrån antalet nod-lärosäten 
som knyts till respektive universitet. Utifrån denna fördelningsnyckel tilldelas Umeå universitet 10 371 
tkr och utav dessa medel vidareförmedlas 8 071 tkr till Umeå-nodens lärosäten, Högskolan Dalarna, 
Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola och Örebro universitet. Intäkter 
som stannar på Umeå universitet är 2 300 tkr. Utav dessa ska 687 tkr användas till samordning. Medel 
avsätts också från Lärarhögskolans forskningsanslag till den praktiknära forskningen, under 2022 är 
det 1 614 tkr som avsätts, se tabell 8. 
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4 Universitetsgemensam verksamhet 
Lärarhögskolan har i enlighet med Umeå universitets arbetsordning i uppdrag att samordna, utveckla 
och kvalitetssäkra lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning vid 
Umeå universitetet. Vid Lärarhögskolan finns kostnader för ledning, forsknings- och 
utbildningsadministration, ekonomi och kommunikation. Lärarhögskolan har dessutom speciella 
stödfunktioner med anledning av de specifika krav som lärarprogrammen ställer vad gäller organisering 
av verksamhetsförlagd utbildning och studievägledning. Ovanstående verksamhet finansieras med 
universitetsgemensamma medel. 

Den preliminära intäkten är 14 956 tkr (14 799 tkr för 2021), en uppräkning av intäkten år 2021 med 
index på 1,06 procent. Budgeterade kostnader och förväntat resultat visas i tabell 9. 

 Budget 2022 Budget 2021 Prognos 2021 

Intäkter 14 956 14 799 14 855 
Avsättningar    
Styrelsen -169 -147 -177 
Ledningen  -2 575 -2 457 -2 360 
Programråden -1 558 -1 443 -1 382 
Forskningskommittén -138 -124 -123 
Kansliet -10 218 -11 435 -10 652 
Igem (2022 5,26%) -716 -862 -862 
Totala avsättningar -15 524 -16 468 -15 556 
Resultat -568 -1 673 -701 

Tabell 9: Lärarhögskolans kanslibudget (tkr). 

I avsättningarna till styrelsen ingår ekonomisk ersättning i form av arvode till de externa ledamöterna 
enligt Regler för arvoden och ersättningar vid universitetet styrelser, kommittéer, råd och nämnder, 
FS 1.1-1892-17. Här ingår också kostnader för den ekonomiska ersättning som utgår till de interna 
ledamöternas institution för avsatt arbetstid. 

I ledningens avsättning ingår, förutom lön till Lärarhögskolans föreståndare och de två biträdande 
föreståndarna också ett bidrag för konferensresor och material att nyttjas till den egna forskningen och 
kompetensutvecklingen under uppdragsperioden på 40 tkr för en heltidstjänst. 

Medel avsatta till de 6 programråden samt forskningskommittén ska täcka lönekostnader för rådens och 
kommitténs ordförande. I rådens budget ingår 15 tkr per år och råd till fika, planeringsdagar och 
nätverksträffar. I programrådens budget har inkluderats kostnader för fika i samband med att de olika 
programråden har träffar med studenterna. Till ämneslärarrådet och KPU är det avsatt 30 tkr. Medel 
till råden är även avsatta från myndighetskapitalet, se avsnitt 5.3. För att stärka upp programråden 
utökades år 2019 rådsordförandenas tid till 20 procent av en heltid. Detta gäller alla programråd 
förutom ämneslärarrådets ordförande där det är avsatt medel för 50 procent av en heltid samt för 
grundlärarrådet där det avsätts medel för 30 procent av en heltid. För forskningskommitténs 
ordförande är det avsatt medel för 10 procent av en heltid. 

Avsatta medel för Lärarhögskolans kansli går främst till löner och lokalkostnader. Utöver detta ingår 
kostnader för kompetensutveckling, diverse resor som är kopplade till kansliets verksamhet och andra 
allmänna kostnader kopplade till den dagliga verksamheten. Sedan år 2017 ingår även kostnaden för 
förvaltning och utveckling av studentplaneringsverktyget på cirka 300 tkr. Det är avsatt 150 tkr 
marknadsföring. Detta är hälften av marknadsföringsbudgeten och den resterande belastar 
myndighetskapitalet, se avsnitt 5.3 Avsättningar från myndighetskapitalet.  

Lärarhögskolan samordnar arbetet med Kunskapsveckan. För detta erhålls ur universitetsgemensamma 
medel 419 tkr under år 2022 (415 tkr för 2021). Arbetet genomförs tillsammans med samtliga fakulteter 
och de fakturerar Lärarhögskolan överenskomna kostnader.  
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5 Myndighetskapital 
5.1 Utveckling av Lärarhögskolans myndighetskapital 
Myndighetskapitalet förväntas ligga på samma nivå under perioden 2020-12-31 till 2022-12-31. 

Verksamhet Myndighetskapital 
2022-12-31, budget 

Myndighetskapital 
2021-12-31, prognos 

Myndighetskapital 
2020-12-31, utfall 

Grundutbildning med anslag 32 797 36 540 32 540 
Grundutbildning med bidrag 4 804 5 363 5 864 
Uppdragsutbildning 6 254 7 024 8 010 
Grundutbildning, totalt 43 855 48 927 46 414 
Forskning med anslag 10 241 12 771 6 362 
Bidragsforskning 0 0 0 
Forskning, totalt 10 241 12 771 6 362 
Universitetsgemensamt 2 189 2 757 3 618 
Totalt 56 284 64 455 56 394 

Tabell 10: Budgeterat myndighetskapital, 2022-12-31, prognos myndighetskapital 2021-12-31 och utfall myndighetskapital 
2020-12-31 (tkr). 
Universitetsstyrelsens beslutade mål är att tillgängliga resurser årligen ska nyttjas. Lärarhögskolan har 
de senaste tre åren redovisat underskott, 2018 var resultatet -15 980 tkr och 2019 var det -8 760 tkr och 
2020 var resultatet – 2 059 tkr. Prognosen för 2021 går mot ett positivt resultat och budgeten för 2022 
visar på förväntat underskott. 

För 2022 är Umu: s mål att det samlade myndighetskapitalet ska ligga i intervallet 9 - 15 procent av årets 
kostnader. Underskottet 2020 innebär att Lärarhögskolans myndighetskapital minskade till 56 394 tkr. 
Detta motsvarar 24 procent av kostnaderna 2020 och överstiger Umu: s målsättning. 
Myndighetskapitalets storlek i förhållande till kostnaderna skiljer sig åt mellan verksamhetsgrenarna. 
På grundutbildningsverksamheten är förhållandet 28 procent, för forskningen 12 procent och för den 
universitetsgemensamma verksamheten är det 22 procent. 

För att hamna på en godtagbar nivå på grundutbildningsverksamheten beslutade Lärarhögskolans 
styrelse i december 2020 om en plan för förbrukning av myndighetskapitalet. Myndighetskapitalet på 
forskningsverksamheten ligger inom Umu: s mål. En tillfällig ökning av kapitalet förväntas 2021. Enligt 
den långsiktiga forskningsplanen kommer detta kapital minska igen under 2022 då bland annat 
utfördelning av medel till de nya riktade satsningarna mot institutionerna påbörjas. 
Myndighetskapitalet på den universitetsgemensamma verksamheten har minskat med 2 
procentenheter sedan i fjol och ligger på 22 procent. Efter 2021 kommer detta myndighetskapital ligga 
inom ramen för Umu: s mål. 

5.2 Konsekvenser för Lärarhögskolan av rektorsbeslut om 
ekonomiska åtgärder 
Mot bakgrund av Umu: s växande myndighetskapital beslutade rektor om ekonomiska åtgärder som 
träder i kraft om en verksamhetsgren visar ett positivt resultat i kombination med ett myndighetskapital 
överstigande 10 procent av årets kostnader på verksamhetsgren Utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå samt för Övrig universitetsgemensam verksamhet och 25 procent för Forskning och utbildning på 
forskarnivå. Det är 10 procent av det positiva resultatet som kommer att dras in. 

Lärarhögskolans budget för 2022 visar negativt resultat på alla verksamheter och kommer alltså inte att 
beröras av ovanstående åtgärder.   
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5.3 Avsättningar från myndighetskapitalet 
Från tabell 11 och 12 framgår avsättningarna från myndighetskapitalet. Totalt från verksamhet 11 avsätts 
3 743 tkr och från verksamhet 12 avsätts 560 tkr. 

 Avsättning 
Aktiviteter inom ramen för planen för myndighetskapitalet  
VFU-frågor; VFU-placering och längd 300 
Språkhantering och skrivande 1 000 
Övrigt  
Anslaget till lärarutbildning i minoritetsspråk 2 443 
Totalt 3 743 

Tabell 11: Avsättningar från myndighetskapitalet, vh 11, 2022 (tkr). 

Planen för myndighetskapitalet omfattar fyra områden: Kompetensförstärkning, VFU-frågor, 
sommarkurser samt språkhantrering och skrivande. Under 2022 avsätts medel för arbetet med VFU-
placeringar och deras längd samt för språkhantering och skrivande. 

Under 2022 kommer 2 443 tkr att fördelas ut till Institutionen för språkstudier i enlighet med den plan 
för förbrukning av det myndighetskapital som ligger på Lärarhögskolan och som avser det nationella 
uppdraget att utveckla lärarutbildning i meänkieli och samiska. 

 Avsättning 
Satsningar kopplade till VP  
Klassföreståndarprojektet 50 
Programråden  
Till alla programråd 210 
Övrigt  
Kollegial granskning av Studie- och yrkesvägledarprogrammet, ht22 50 
Aktiviteter för alla inblandade i Lärarhögskolans Umu-verksamhet 100 
Marknadsföring 150 
Totalt 560 

Tabell 12: Avsättningar från myndighetskapitalet, vh 12, 2022 (tkr). 

Under 2022 kommer Lärarhögskolan fortsätta finansiera ett projekt som drivs tillsammans med 
Studentcentrum, klassföreståndarprojektet.  

För 2022 kommer varje programråd beviljas 30 tkr till utvecklingsprojekt eller annan verksamhet som 
de bedömer befrämjar deras arbete. Rådet för ämneslärarprogrammet och KPU beviljas 60 tkr med 
anledning av programmens komplexitet och storlek. 

Enligt Umu: s kvalitetssystem ska kollegiala granskningar av ett utbildningsprogram utföras vart 6: e 
år. För Lärarhögskolan innebär det i princip en utbildning per år som ska granskas och Lärarhögskolan 
avsätter vanligtvis 100 tkr för detta arbete. Under 2022 kommer granskningen inte komma igång förrän 
på höstterminen och därför avsätts endast 50 tkr. 

För att stärka samhörigheten mellan alla anställda på Umeå universitet som arbetar med 
Lärarutbildning planeras det för att årligen ha minst en dag om året med gemensamma aktiviteter. För 
detta ändamål avsätts 100 tkr. 

Marknadsföringsbudgeten är 300 tkr. Hälften finansieras med avsättning från myndighetskapitalet och 
hälften av medel ur kanslibudgeten.  



14 
 

6 Ekonomisk plan 2023 - 2024 

6.1 Grundutbildning, 2023 - 2024 
Ett arbete har inletts med att utveckla en distansanpassad variant av förskollärarprogrammet med start 
vårterminen 2023 och förhoppningen är att denna ska locka nya studerandegrupper till utbildningen. 

För att möta den stora efterfrågan på yrkeslärare kommer Lärarhögskolan från vårterminen 2023 
erbjuda både vår- och höstintag på utbildningen. 

Inom regeringsuppdraget att utveckla arbetsintegrerad lärarutbildning är planen att starta 
grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem höstterminen 2022 och planeringstalet har höjts 
med 25 platser vilket kommer få helårseffekt på antalet helårsstudenter 2023. 

Antal studenter inom kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, har ökat och Lärarhögskolan når 
regeringens mål för utbyggnaden. Under perioden 2023 – 2024 förväntas nivån upprätthållas. 
Planeringstalet på 50/100 procents varianten höjdes från 80 platser till 110 inför höstterminen 2021 
och planen är att dessa högre planeringstal ska ligga fast. Söktrycket är också bra. Vårterminen 2022 
startar åter KPU för personer med forskarexamen och Lärarhögskolan har 26 platser under perioden 
2022 – 2026. 

 
Figur 1: Utveckling av antalet helårsstudenter och helårsprestationer, utfall 2011 – 2020, prognoser 2021 – 2024. 

Lärarhögskolan har sedan 2014 en positiv utveckling av utfallet av antalet helårsstudenter och 
helårsprestationer. För 2022 förväntas en ökning på 50 helårsstudenter jämfört med prognosen för 
2021. Under perioden 2023 - 2024 förväntas i dagsläget en ytterligare ökning med totalt 50 
helårsstudenter. Detta är en rimlig förväntan mot bakgrund av de tidigare nämnda planerna på att 
erbjuda förskollärarprogrammet på distans, vårintag på yrkeslärarprogrammet, ytterligare en variant 
av arbetsintegrerad lärarutbildning samt att kompletterande pedagogisk utbildning för personer med 
forskarexamen kommer ha intag under 2022 – 2026.  

Hoppet är också att den lärarbrist som under en lång tid har funnits på de program där Lärarhögskolan 
har många sökande studenter ska ha förbättrats. Lärarhögskolan arbetar med detta bland annat genom 
att i dialog med berörda institutioner se hur Lärarhögskolan kan bistå med finansiering av lärarresurser 
inom dessa utbildningar. Detta arbete och denna finansiering ligger som en del av arbetet med planen 
för myndighetskapitalet. Sedan tidigare har också speciella satsningar på doktorander inom bristämnen 
gjorts och dessa kommer under denna period ha slutfört sina doktorandstudier. 
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Lärarhögskolans preliminära utbildningsram för år 2023 och år 2024 är 178 582 tkr respektive 179 894 
tkr. I antal helårsstudenter innebär detta att Lärarhögskolan under perioden ska komma upp i drygt 
2 200 helårsstudenter för att nyttja hela ramen. 

6.2 Forskning, 2023 - 2024 
En ny långsiktig forskningsplan gäller från och med år 2022 och den sträcker sig fram till och med 2030. 
Vid planering av omfattningen på forskningssatsningarna är ambitionen att myndighetskapitalet ska 
ligga på en nivå som stämmer överens med rektors beslut om ekonomiska åtgärder gällande nivån på 
myndighetskapitalet. 

Forskningsplanen omfattar satsningar på forskarskolan, inklusive samfinansiering av doktorander, 
forskningstid i tjänst, riktade satsningar mot institutioner, praktiknära forskning samt karriärtjänster. 
Den sistnämnd är en ny satsning från 2023. 

Hösten 2022 antas nya doktorander och det finns avsatt medel för 17 utrymmen som får helårseffekt i 
budgeten under 2023. Nya doktorander kommer också att antas 2024 och även då 17 utrymmen. 

Avsättningen till forskningstid i tjänst minskar under 2023 då de fyra utrymmena som avsatts till 
nydisputerade ersätts med den nya satsningen på karriärtjänster. 

Riktade satsningar mot institutioner pågår under 2022 – 2025.  

Försöksverksamheten med praktiknära forskning är under denna period inne i en övergångsfas till en 
mer permanent verksamhet från år 2025. 

Satsningen på karriärtjänster är i sin linda. Förslaget är att Lärarhögskolan erbjuder tre helfinansierade 
postdoc-utrymmen för en första provomgång med antagning 2022 och finansiering 2023 – 2024. 
Formerna för utlysning och anställningsförfarande ska diskuteras och förankras med fakulteterna.  

De preliminära anslagen för år 2023 och år 2024 är 53 122 tkr respektive 53 744 tkr. 
Forskningsbudgeten kommer att användas enligt den långsiktiga forskningsplanen där dessa 
preliminära anslag är inräknade. 
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Bilaga 1: sammanställning av preliminär utfördelning av GU-resurser 2022.

 

Bilaga: Sammanställning - preliminär utfördelning GU-resurser 2022

Fakultet Inst kod Institution
Totala 
kursintäkter

Totala 
lokalintäkter

Summa kurs- och 
lokalintäkter HST HPR

HUM 1620 Inst för språkstudier 18 582 tkr 2 374 tkr 20 956 tkr 387 324
1630 Inst för ide- o samhällsstudier 11 818 tkr 1 157 tkr 12 976 tkr 195 165
1640 Inst för kultur- o medievetenskap 3 314 tkr 365 tkr 3 679 tkr 60 51

*) 1650 Estetiska ämnen               19 463 tkr 6 831 tkr 26 294 tkr 262 215

Totalt HUM 53 178 tkr 10 727 tkr 63 905 tkr 903 755

Fakultet Inst kod Institution
Totala 
kursintäkter

Totala 
lokalintäkter

Summa kurs- och 
lokalintäkter HST HPR

SAM 2180 Pedagogik                     26 043 tkr 3 730 tkr 29 773 tkr 402 339
2193 TUV 28 618 tkr 3 242 tkr 31 860 tkr 530 444
2200 Inst för psykologi            3 125 tkr 321 tkr 3 446 tkr 53 45
2220 Sociologi                     188 tkr 27 tkr 215 tkr 4 4
2271 Nationalekonomi               618 tkr 84 tkr 702 tkr 14 12
2272 Statistik                     715 tkr 66 tkr 782 tkr 11 9
2300 Juridiska institutionen       996 tkr 92 tkr 1 088 tkr 15 13
2340 Statsvetenskap                3 589 tkr 430 tkr 4 019 tkr 70 60
2360 Ekonomisk historia            344 tkr 49 tkr 393 tkr 8 7
2500 Geografi 453 tkr 79 tkr 532 tkr 9 8
2650 Inst för kost- och måltidsvetenskap 4 115 tkr 1 321 tkr 5 436 tkr 70 56

Totalt SAM 68 803 tkr 9 442 tkr 78 245 tkr 1 187 996

Fakultet Inst kod Institution
Totala 
kursintäkter

Totala 
lokalintäkter

Summa kurs- och 
lokalintäkter HST HPR

MED 3306 Idrottsmedicin                877 tkr 311 tkr 1 188 tkr 9 7
3850 Epidemiologi och global hälsa 373 tkr 132 tkr 505 tkr 4 3

Totalt MED 1 250 tkr 444 tkr 1 693 tkr 12 10

Fakultet Inst kod Institution
Totala 
kursintäkter

Totala 
lokalintäkter

Summa kurs- och 
lokalintäkter HST HPR

TEKN 5100 EMG 870 tkr 309 tkr 1 179 tkr 14 12
5160 Inst för Fysiologisk botanik  207 tkr 74 tkr 281 tkr 3 3
5400 Inst för Fysik                256 tkr 94 tkr 350 tkr 4 3
5410 TFE 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 0
5500 Kemiska institutionen         127 tkr 46 tkr 173 tkr 2 2
5700 Inst för datavetenskap        0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 0
5730 Inst för MA och MA statistik 4 152 tkr 1 397 tkr 5 549 tkr 66 56
5740 NMD 18 030 tkr 4 368 tkr 22 399 tkr 276 232

Totalt TEKN 23 642 tkr 6 288 tkr 29 931 tkr 365 307

LH 6000 Lärarhögskolan 1 521 tkr 154 tkr 1 676 tkr 26 22
avser kurser med oklart kursansvar

TOTALT 148 394 tkr 27 056 tkr 175 450 tkr 2 493 2 090

Info om uttag mm:

HST: För antagna vt -21 och tidigare är uppgifterna hämtade ur LHs studieplansverktyg (SP). För antagna ht -21 har vi använt oss av 
prognostal utifrån faktiskt registrerade under ht -21. För antagna vt och ht -22 har vi utgått ifrån planeringstalen. Därutöver gäller 
beslut om fristående kurser (äskade samt beställda). I ovanstående siffror har vi inte reducerat HST och HPR för fristående kurser.
HPR: Vi har tillämpat en genomströmning på 85 % för programkurser och 80 % för fristående kurser.

*) Estetiska ämnen: I ovanstående siffror har vi tagit hänsyn till kurser klassificerade till området musik som överstiger 10 
HST/HPR och som ersätts med kurspris som motsvarar natur/teknik. Detsamma gäller kurser klassade till design som överstiger 37 
HST/HPR.
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Bilaga 2: sammanställning av utfördelningen av forskningsresurser 2022

 

Fakultet Instnr Inst Forskningsområde Lön och schablon Lokaler Summa 2022
Hum 1620 Inst för språkstudier Riktade satsningar 2022-2025 452 564 452 564

Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-18 632 000 632 000
Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-20 652 000 652 000
Samfinansierade doktorander, 80 % fr ht-18 1 010 000 1 010 000

1630 Inst för ide- o samhällsstudier Riktade satsningar 2022-2025 712 029 712 029
Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-18 632 000 632 000
Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-20 652 000 652 000
Seniorstab 696 106 26 340 722 446

1640 Inst för kultur- o medievetenskap Forskningstid 2020,2021,2022 200 000 200 000
Riktade satsningar 2022-2025 585 901 585 901
Samfinansierade doktorander, 30 % fr ht-18 190 000 190 000
Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-20 326 000 326 000

1650 Estetiska ämnen               Riktade satsningar 2022-2025 525 629 525 629
Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-18 316 000 316 000
Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-20 326 000 326 000

Hum summa 7 908 229 26 340 7 934 569
Sam 2180 Pedagogik                     Forskningstid 2020,2021,2022 600 000 600 000

Riktade satsningar 2022-2025 291 465 291 465
Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-18 1 530 000 50 000 1 580 000
Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-20 1 260 000 44 000 1 304 000
Samfinansierade doktorander, 80 % fr ht-18 976 000 34 000 1 010 000

2193 Inst f tillämpad utbildn vetenskap Forskningstid 2020,2021,2022 400 000 400 000
Forskningstid 2021,2022,2023 940 000 940 000
Riktade satsningar 2022-2025 646 663 646 663
Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-18 1 224 000 40 000 1 264 000
Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-20 1 260 000 44 000 1 304 000
Samfinansierade doktorander, 80 % fr ht-18 976 000 34 000 1 010 000

2200 Psykologi Forskningstid 2020,2021,2022 392 544 392 544
Forskningstid 2021,2022,2023 400 000 400 000
Riktade satsningar 2022-2025 659 736 659 736

2340 Statsvetenskap                Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-20 315 000 11 000 326 000
2341 Centrum för skolledarutveckling Riktade satsningar 2022-2025 646 663 646 663
2500 Inst för geografi Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-20 315 000 11 000 326 000
2650 Inst för kost- och måltidsvetenskap Riktade satsningar 2022-2025 556 150 556 150

Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-20 315 000 11 000 326 000
2220 Sociologi Forskningstid 2021,2022,2023 300 000 300 000

Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-20 315 000 11 000 326 000
2400 Inst för socialt arbete Riktade satsningar 2022-2025 349 752 349 752

Sam summa 14 668 974 290 000 14 958 974
TekNat 5740 Inst f naturvet o matematikens didaktik Forskningstid 2020,2021,2022 1 607 456 1 607 456

Forskningstid 2021,2022,2023 1 750 000 1 750 000
Riktade satsningar 2015-2018 214 800 214 800
Riktade satsningar 2022-2025 838 899 838 899
Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-18 632 000 632 000
Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-20 1 304 000 1 304 000
Samfinansierade doktorander, 80 % fr ht-18 1 010 000 1 010 000
Seniorstab 689 014 26 340 715 354

TekNat summa 8 046 169 26 340 8 072 509
Med 3850 Epidemiologi och global hälsa Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-18 316 000 316 000
Med summa 316 000 0 316 000

Totalsumma 30 939 373 342 680 31 282 053

Specificering av övriga poster Summa 2022

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader för senare fördelning till institutionerna 7 493 281

Universitetsgemensamma kostnader LH 360 000

Tidskrift 535 000

Intern forskarskola 1 730 000

Internationalisering 650 000

Planeringsbidrag 300 000

ULF-projektet 5 874 000

Forskningstid inom samverkanslektorat, 10% i 2 år 14 392

Svensk nationell datatjänst (SND) 200 000

Forskningstid 2021,2022,2023 300 000
Forskningstid 2022,2023,2024 3 600 000
Samfinansierade doktorander 50 % fr o m ht -22 3 427 156
Totalsumma 24 483 829

Sammanställning - prel utfördelning FoFou-resurser 2022 Enligt forskningsplan - löpande
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Initiering av karriärtjänstprogram för 
nydisputerade inom det 
utbildningsvetenskapliga området 
Lärarhögskolan avser att initiera ett karriärtjänstprogram för 
nydisputerade inom det utbildningsvetenskapliga området. Anställningarna 
ska trygga tillväxten av utbildningsvetenskaplig, senior kompetens vid 
Umu. Vid en första provomgång under 2023 är det tänkt att 
Lärarhögskolan ska erbjuda tre helfinansierade anställningar inom ramen 
för programmet. 

 

Bakgrund  

Lärarhögskolan har sedan tidigare gjort en särskild satsning på 
nydisputerade inom ramen för utlysningen av forskningstid inom 
utbildningsvetenskap och där fyra utrymmen á 600 tkr varit öronmärkta 
för forskare vid Umeå universitet som inte har längre än 3 år sedan 
disputationsdatum. Det har dock blivit tydligt att dessa medel i stort sett 
endast går till personer som redan har en säkrad anställning vid Umu, 
medan Lärarhögskolan inte kunnat erbjuda andra kvalificerade unga 
forskare denna väg fram. 

Behovet är stort av en framkomlig karriärväg för nydisputerade forskare, 
inom det utbildningsvetenskapliga området och av den anledningen 
föreslår Lärarhögskolan en satsning på ett karriärtjänstprogram för denna 
grupp.  
 

Beredning 
 
Frågan har behandlats i Lärarhögskolans forskningskommitté den 1 
september samt den 5 oktober 2021. 
 

Utformning och finansiering 

Lärarhögskolan föreslår i första hand en initiering av ett postdoc-program 
som i vissa delar lånar former och inslag från Forskarskolan inom det 
utbildningsvetenskapliga området, som exempelvis seminarier och 
utlandsinternat. Då det kommer att handla om en mindre grupp kommer vi 
också att undersöka möjligheten att samarbeta med andra liknande 
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program vid campus, gällande inslag som handlar om mer generiska 
forskningskompetenser som t ex karriärutveckling. 

Lärarhögskolan håller dock även öppet för andra anställningsformer, t ex 
biträdande lektorat, och kommer i ett första skede att bjuda in fakulteterna 
och senare institutionerna till dialog om det planerade 
karriärtjänstprogrammet, vad gäller utlysning, anställningsformer samt 
programmets innehåll. Dialog ska även föras med Doktorandföreningen för 
utbildningsvetenskap (DUV) inför framtagande av 
karriärtjänstprogrammet. Först efter dessa förankringsprocesser kan 
utlysningen av anställningar gå ut. 

Satsningen planeras inom ramen för befintlig forskningsbudget. Planen är 
att Lärarhögskolan minskar de avsatta medlen för samfinansierade 
doktorandanställningar med tre utrymmen i första hand för 2022. 
Därutöver stryks samtliga fyra utrymmen inom kvotgruppen för 
nydisputerade i den årliga forskningstidsutlysningen från och med 2023.  

Om satsningen faller väl ut kan karriärtjänstprogrammet permanentas och 
karriärtjänster lysas ut i samband med utlysningarna av samfinansierade 
doktorandanställningar med en ny kull varje jämnt år. 

Förslaget är att Lärarhögskolan erbjuder tre helfinansierade postdoc-
utrymmen för en första provomgång med start 2023. 

Beslutsförslag 

Lärarhögskolans styrelse beslutar att avsätta medel för en provomgång med 
ett karriärtjänstprogram för tre nydisputerade inom det 
utbildningsvetenskapliga området med start för anställningarna år 2023. 
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Fördelning av medel för forskningstid inom det 
utbildningsvetenskapliga området 2022-2024 

Den 13 april 2021 utlyste Lärarhögskolan medel för forskningstid inom det 
utbildningsvetenskapliga området. Behörig att söka var den som avlagt doktorsexamen och under 
senaste året från 28 maj 2020 fram till sista ansökningsdatum innehaft i genomsnitt minst 50 % 
anställning vid Umeå universitet, eller hos skolhuvudman i regionen (Västerbotten och 
Örnsköldsvik eller andra skolhuvudmän som har forskningssamverkan med Umeå universitet.  

Sista ansökningsdag var den 28 maj 2021. Vid ansökningstidens slut hade 37 ansökningar 
inkommit.  

Utöver föreliggande text finns följande underlag för beslut för fördelning av medel för 
forskningstid:  

- Länk till utlysningen: https://bit.ly/3mQvBnX  

 
Budget 
 
I det beslut som fattades av styrelsen för denna utlysning den 17 februari 2021 avsåg 
Lärarhögskolan att fördela: 

- 6 stycken 3-åriga anslag om 1,2 mkr vardera, totalt 7,2 mkr (därutöver tillkommer 
universitets- och fakultetsgemensamma kostnader som fördelas till respektive fakultet i 
vanlig ordning) 

- 4 stycken 2-åriga anslag om 600 tkr vardera, totalt 2,4 mkr (plus universitets- och 
fakultetsgemensamma kostnader), endast för nydisputerade (max 3 år sedan 
doktorsexamen vid sista ansökningsdatum). 
 

Kommentarer till beredningsförfarandet 
 
Fördelningen av medel utgår från Lärarhögskolans principer för resursfördelning, dvs. de tre 
faktorerna publikationer, externa medel och forskningsplan.  

Inkomna ansökningar har beretts av Lärarhögskolans kansli. Preliminärt resultat har behandlats 
av Lärarhögskolans forskningskommitté inför vidare beredning och beslutsförslag av kansli och 
ledning.  
 
Två externa sakkunniga har granskat och betygsatt forskningsplanerna. För sju av 
forskningsplanerna skilde sig granskarnas bedömningar åt med mer än en poäng och i två av dessa 
fall hade en av de sakkunniga gett betyget noll på kriteriet utbildningsvetenskaplig kvalitet. 
Beredningsgruppen har i samtliga dessa fall valt att lägga in medelvärdet på samma sätt som med 
övriga betyg.  

https://bit.ly/3mQvBnX
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Sammanställningen av poäng för vetenskapliga publikationer utgår ifrån den sökandes egen 
rapportering i Umeå universitets publikationsdatabas DiVA. Sökande gavs möjlighet att inkomma 
med korrigeringar på sitt eget DiVA-utdrag fram till den 17 juni.  
 
Då risk för dubbelräkning förelegat av framför allt vad gäller publikationer som ingått som en del i 
avhandling, alternativt bygger på avhandling, har sammanställd data också bearbetats manuellt 
för dem som disputerat 2014 och framåt. De sökande ska själva i sin ansökan ha angett vilka 
publikationer som ingått i eller bygger på avhandling. I stickprovsfall där artiklar har väldigt lika 
titlar och det är svårt att tydligt se på vilket sätt de skiljer sig från varandra, men inte motiverat på 
vilket sätt de är olika, har beredningsgruppen valt att dra bort poängsumman för dessa 
publikationer i totalen.  

I kategorin populärvetenskapliga publikationer har samtliga publikationer strukits som ej följt 
instruktionerna för hur dessa ska redovisas eller har haft en uppenbar målgrupp. 

Kategorin externt erhållna forskningsmedel har även detta år bjudit på vissa 
gränsdragningsproblem om vad som ska räknas som forskningsanslag och inte. I två ansökningar 
har den sökande angett medel för postdoc-tjänst som externt erhållna medel. Dessa har endast 
räknats med om den sökande själv ansökt om medlen i konkurrens direkt från 
forskningsfinansiären. Samtliga angivna anslag har strukits som inte visar hur anslaget sökts i 
konkurrens eller att det gäller externa medel för forskningstid i tjänst.  
 

Principer för avslag av ansökan 
 
I missivet till Lärarhögskolans utlysning om forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga 
området finns denna information om den sökandens ansvar: 
 
OBSERVERA! Som sökande ansvarar du själv för att föra in dina publikationer samt övrig 
information i ansökan på ett korrekt sätt enligt anvisningarna. Felaktigt införd information som 
gynnar dig som sökande medför att hela ansökan avslås. Kontakta gärna LH:s 
forskningssamordnare om något är oklart. 
 
Denna text finns även översatt till engelska i missivet. 
 
Beredningsgruppen förordar att hela ansökan ska strykas när den sökande angett: 

• för högt belopp för externt erhållna medel  
• för hög procent undervisningstid/ledningsuppdrag i LH:s grundutbildning eller 

utbildningsvetenskap 
• för låg procent forskningstid 

 
Dessa tre nämnda omständigheter är av den art att det skulle gynna den sökandes möjligheter att 
erhålla medel om det inte upptäcks. I årets ansökningsomgång har tre ansökningar strukits på 
grund av felaktigt angivna uppgifter som skulle ha gynnat den sökande: 

- En på grund av att sökande angett för hög andel tid för undervisning/motsvarande i 
undervisningstid vid Umeå universitet eller skolhuvudman, samt även angett ett för högt 
belopp externt erhållna medel. 
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- En på grund av att sökande angett för högt belopp externa medel. 

- En på grund av att sökande skrivit in en för låg procent forskningstid. 
 

Prefektförfrågan (Nytt beredningsförfarande) 
 
Sedan tidigare ska de sökande själva ange i ansökningsenkäten att de 

- har prefekts medgivande för att kunna ansöka om Lärarhögskolans medel för 
forskningstid. 

- kan förbruka eventuellt erhållna medel vid Umeå universitet under dispositionstiden. 
 
Då mycket kan förändras från ansökan till beslut har Lärarhögskolan i år infört ett extra steg inför 
slutberedningen av ansökningarna, där berörda prefekter tillfrågats via e-post om de sökande 
kommer att möjlighet att förbruka eventuellt erhållna medel vid deras institution under 
dispositionstiden. 
 
Efter denna förfrågan var det en ansökan som ströks ur den fortsatta beredningen. Berörd prefekt 
framhöll att villkoret om kompletterande extern finansiering ej uppfyllts, vilket hade varit 
förutsättningen för den sökande att få en anställning under dispositionstiden. 
 

Övriga ställningstaganden 
 
I två fall har sökande som förslås erhålla medel angett felaktiga summor på sökt belopp eller på 
planerad förbrukning. 

- En person har ansökt om 1,2 mnkr men har samtidigt angett att han endast avser att 
förbruka sammanlagt 900 tkr under dispositionstiden. 

- En person har ansökt om 1,2 mnkr men har samtidigt angett att hon avser att förbruka 515 
tkr år 2024 vilket överskrider Lärarhögskolans gräns för maximal förbrukning (450 tkr) 
för detta år. 

Dessa två personer ska i dialog med respektive prefekt ska gå igenom sina möjligheter att förbruka 
erhållna medel under dispositionstiden och sedan återkomma till Lärarhögskolan med korrekta 
summor senast en vecka efter att beslut om fördelning har expedierats. Reviderade summor 
skickas av den sökande till carina.ronnqvist@umu.se med prefekt på kopia. 
 
Om det efter denna återkoppling till Lärarhögskolan återstår medel från utlysningen ska dessa 
erbjudas nästa person i listan för den ordinarie sökgruppen. Då minst hälften av anslagen ska gå 
till sökande som uppfyller kravet på minst 15 % grundutbildningsundervisning och/eller avlönat 
ledningsuppdrag inom utbildningsvetenskap, kommer eventuella kvarvarande medel att erbjudas 
till en sådan sökande.

mailto:carina.ronnqvist@umu.se
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Beslut 
 

Lärarhögskolans styrelse beslutar att fördela medel för forskningstid inom det 
utbildningsvetenskapliga området till sökande enligt tabeller nedan.  

Fördelning av 2-åriga anslag för nydisputerade (anslag på 0,6 mkr) 

Namn Institution 

Lina Spjut Pedagogik 

Magnus Larsson Sociologi 

Frida Marklund Estetiska 

Emil Marklund Idésam 

 

Fördelning av medel i ordinarie sökgrupp (anslag upp till 1,2 mkr i upp till 3 år) 

Namn Institution Total 
fördelning 

Förbrukning 

 2022 

Förbrukning  

2023 

Förbrukning 

2024 

Bert Jonsson TUV 1,2 mnkr 400 tkr 400 tkr 400 tkr 

Joakim Lindgren TUV # 1,2 mnkr 300 tkr 300 tkr 300 tkr 

Sara Carlbaum TUV 1,2 mnkr 300 tkr 450 tkr 450 tkr 

*Hanna Outakoski Språkstudier 1,2, mnkr 350 tkr 550 tkr 300 tkr  

*Annika Norlund 
Shaswar 

Språkstudier 1,2 mnkr 400 tkr 400 tkr 400 tkr 

*Maria Levlin Språkstudier # 1,2 mnkr 355 tkr 330 tkr 515 tkr 

*I beslutstexten för utlysningen framgick att minst hälften av de 3-åriga anslagen ska gå till sökande som haft minst 15 % 

grundutbildningsundervisning och/eller avlönat ledningsuppdrag (prefekt, studierektor, föreståndare, råd/kommitté) inom 

utbildningsvetenskap under 2018-2020. I tabellen ovan har sökande som uppnått detta krav markerats med en asterisk (*). 

 

#Detta belopp kan ändras då ansökt belopp eller planerad förbrukning ej stämmer. De sökande uppmanas att i dialog med 

respektive prefekt gå igenom sina möjligheter att förbruka erhållna medel och därefter återkomma till Lärarhögskolan med 

korrekta siffror senast en vecka efter att beslutet om fördelning har expedierats. 
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Utbetalning av medel  
Beslutade medel fördelas ut månadsvis i tolftedelar till sökandes institution. Ersättning för 
universitets- och fakultetsgemensammakostnader tillkommer och fördelas direkt till 
institutionerna från Lärarhögskolan. Detta belopp meddelas i särskild ordning. 

Uppföljning av erhållna medel 
En ekonomisk och en innehållsmässig uppföljning görs året efter projekttidens slut. 

Den innehållsmässiga uppföljningen ska göras i en webbenkät där den som erhållit medel 
beskriver vad som gjorts inom det sökta projektet. Till detta, i samma enkät, läggs en förteckning 
över publikationer, deltagande i internationella konferenser samt eventuella andra mätbara 
resultat.  

För den ekonomiska uppföljningen ska institutionens ekonom skicka en kortfattad beskrivning av 
huruvida medlen har använts till avsett ändamål samt uppge projektnummer i ekonomisystemet 
där kostnader och intäkter bokförts.  

Då medel sökts i konkurrens ska större avvikelser, innehållsmässiga och ekonomiska, snarast 
förankras med Lärarhögskolan och motiveras av prefekt. 

 
 
 

 



MISSIV 
Lärarhögskolans styrelse 
Dnr: FS 3.1.3-2199-21  
 
  
 
 

 

                                                                             2021-10-21 
Sid 1 (1)  

 

   

 

Ny utbildningsplan för Vidareutbildning av lärare, VAL 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen för Lärarhögskolan beslutar: 
 

• Fastställa utbildningsplan  
 
Bakgrund 
Vidareutbildning av lärare, VAL, är en kompletterande lärarutbildning som vänder sig till den som 
jobbar som förskollärare eller lärare men saknar en behörighetsgivande examen enligt 2 kap. 16 § 
Skollagen (2010:800). Inom VAL studerar man samtidigt som man arbetar i skolan eller förskolan och 
studietiden beror på avsedd examen, tidigare studier och lärarerfarenhet.  
 
Skälen till att fastställa en ny utbildningsplan med ny programkod för Umeå universitet är  
-att den nuvarande utbildningsplanen från 2014 behöver uppdateras 
-att den nuvarande programkoden omfattar 90 hp men den tillåtna omfattningen för studier i VAL är 
120 hp 
-att VAL nationellt övergår inför vårterminen 2022 med antagning via NyA-systemet. I samband med 
denna övergång behövs en ny programkod med korrekt utbildningslängd. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli och ledning.  
 
Föredragande 
Anna-Karin Lidström Persson 
 
 

Bilaga 1. Utbildningsplan, Vidareutbildning av lärare, VAL 

Bilaga 2. Information om Information om Vidareutbildning av lärare, VAL 

 
Expedieras till 
Lärarhögskolans kansli 
Registrator 
 



  Bilaga p60 

Utbildningsplan: Vidareutbildning av lärare (VAL), 120 hp 
Engelsk översättning: Professional Qualification Course for Teachers and Pree-

School Teachers  

 

Omfattning: 120 hp 

Programkod: XXXXX 

Fastställd: 2021-10-21 

Fastställd av: Lärarhögskolans styrelse  

Senast reviderad:  

Diarienummer: FS 3.1.3-2199-21  

Utbildningsplanen giltig från: VT 22  

Ansvarig fakultet: Lärarhögskolans styrelse 

 

Umeå universitet (nationell samordnare) skall enligt regeringsbeslut (U2010/2757/UH) tillsammans med Stockholms universitet, Karlstad 
universitet, Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Högskolan i Dalarna, Högskolan i Jönköping samt Malmö högskola, anordna 
vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar examen. Utbildningarna skall ges för att öka andelen lärare och förskollärare i skolan 
och förskolan som har en examen som kan vara behörighetsgivande för legitimation enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800). 

 

 
Behörighetskrav 

Behörig är den som saknar en examen som kan vara behörighetsgivande enligt 2 kap. 16 § 
skollagen (2010:800) för legitimation som lärare, om han eller hon har genomgått 
högskoleutbildningar eller tidigare motsvarande utbildning, eller har förvärvat 
arbetslivserfarenhet som lärare eller förskollärare i den omfattning som behövs för att uppnå 
examen inom 120 hp, samt är verksam som lärare eller förskollärare hos svensk skolhuvudman.  
 

Examen 
Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student erhålla examen i enlighet med den 
studerandes individuell studieplan och i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor 
(se Umeå universitets webbinformation).  
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Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå 
Utbildningen är på grundnivå eller på avancerad nivå i enlighet med den studerandes individuella 
studieplan. Målen för utbildningen återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 - 9 §.  

 

Nationella mål för aktuell examen 
De nationella målen för aktuell examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.  

 

Examinationsformer 
I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.  

 

Betyg 
I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.  

 

Tillgodoräknande 
I samband med ansökan till utbildningen upprättas en individuell studieplan där beslut om 
tillgodoräknanden finns inlagda. En student som anser sig ha ytterligare kunskaper från tidigare 
relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, 
kan inkomma till Lärarhögskolans kansli, VAL, för eventuella beslut om ytterligare 
tillgodoräknanden. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller 
de delar av utbildningen som beslutet omfattar. 

 

Allmänt 
Vidareutbildningen av lärare (VAL) är en kompletterande utbildning som bygger dels på tidigare 
högskoleutbildning, dels på yrkeserfarenhet. En individuell studieplan upprättas för varje 
studerande. I samband med upprättande av den individuella studieplanen planeras vilka kurser 
som skall ingå i utbildningen beroende på studentens kompletteringsbehov för att uppnå avsedd 
lärarexamen. Studierna kan avse såväl komplettering inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som ämnesstudier. Studierna förutsätter att den 
studerande är verksam i för avsedd examen relevant skolform samt på rätt nivå och i rätt ämne 
eller ämnesområde.  
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Den individuella studieplanen utgår från den enskilde studerandes kompletteringsbehov och kan 
maximalt omfatta 120 hp. Under studiernas gång kan, i dialog med den studerande, studieplanen 
komma att revideras. Den individuella studieplanen finns tillgänglig för den studerande i 
Lärarhögskolans planeringssystem Studieplansverktyget. 
 
Särskilda kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU) erbjuds studerande inom VAL. Kurserna ges med 50 procents studietakt och på distans. 
Kompletterande ämnesstudier erbjuds ur universitetets samlade kursutbud eller vid annat 
lärosäte och med varierande takt och form.  
 
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genomförs på den studerandes hemort och i den 
studerandes egen tjänst där så är möjligt. Detta framgår av den individuella studieplanen. I vissa 
fall sker placering i kommuner i Västerbottens län samt i andra närliggande kommuner. 
Placeringar på studieorten kan inte garanteras och förtursregler tillämpas. Se regelverk och 
principer för VFU på Lärarhögskolans webbinformation. 
 

 

Anstånd med studiestart 
Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Eftersom VAL är en 
tidsbegränsad utbildning kan anstånd beviljas endast om utbildningen kan genomföras under 
uppdragstiden (se Övrigt). Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till 
Överklagandenämnden för högskolan.  

 

Studieuppehåll 
Studieuppehåll kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Eftersom VAL är en tidsbegränsad utbildning (se 
Övrigt) kan studieuppehåll beviljas endast om utbildningen kan genomföras under uppdragstiden. 
Studenten skall vända sig till Lärarhögskolans kansli, VAL.   
 

 

Studieavbrott 
Studenten skall meddela studieavbrott till Lärarhögskolans kansli, VAL.   

 

Övrigt 
 
Antagning till utbildning skall göras senast den 30 juni 2026 och utbildningen skall vara avslutad 
senast 30 juni 2030 (SFS 2011:689 med senare ändringar).  
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Studenter som påbörjat utbildningen före vårterminer 2022 enligt tidigare gällande 
utbildningsplan har rätt att slutföra enligt de äldre reglerna. 

 
 
 
 
”Studieplan” för inläggning i Selma – Studieplanen ingår inte i Utbildningsplanen utan utgör en bilaga. Ligger 
dock med här för att synliggöra vilka särskilda kurser som finns för VAL-studenter inom vissa områden. 
Skrivs in som fritext i Selma/Studieplan: 
I den studerandes individuella studieplan framgår vilka kurser som skall studeras och i vilken ordning.  
 
Kursutbud vid Umeå universitet, VAL: 
Utbildningsvetenskaplig kärna 
6PE294, Utbildningens villkor och samhälleliga funktion (UVK), 7,5 hp- grundnivå 
6PE295, Profession, ledarskap och undervisning (UVK), 7,5 hp- grundnivå 
6PE305, Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik (UVK), 7,5 hp- grundnivå 
6PE306, Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik (UVK), 7,5 hp- avancerad nivå 
6PE309, Vetenskap och kunskap (UVK), 7,5 hp- grundnivå 
6PE310, Vetenskap och kunskap (UVK), 7,5 hp-avancerad nivå 
6PE296, Specialpedagogik i pedagogiska verksamheter (UVK), 7,5 hp- grundnivå 
6PE297, Specialpedagogik i pedagogiska verksamheter (UVK), 7,5 hp- avancerad nivå 
6PE286, Bedömning (UVK), 7,5 hp- grundnivå 
6PE298, Bedömning (UVK), 7,5 hp-avancerad nivå 
 
Verksamhetsförlagd utbildning 
6ES120, Att undervisa, del 1, 15 hp (VFU)- grundnivå 
6ES121, Att undervisa, del 2, 15 hp (VFU) - grundnivå 
6ES122, Att undervisa, del 2, 15 hp (VFU) - avancerad nivå 
 
Examensarbete 
6PE299, Examensarbete, 15 hp- grundnivå 
6PE300, Examensarbete, 15 hp-avancerad nivå  
 
Ämnesstudier 
Kurser i ämne/ämnesområde framgår av den individuella studieplanen. 
 
 
 



Information om Vidareutbildning av lärare, VAL, i 

samband med inrättande av ny utbildningsplan 
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Information om Vidareutbildning av lärare, VAL 
 
 
Vidareutbildning av lärare, VAL, är en kompletterande lärarutbildning som vänder sig till 
den som jobbar som förskollärare eller lärare men saknar examen. I VAL studerar man 
samtidigt som man arbetar i skolan eller förskolan och studietiden beror på avsedd examen, 
tidigare studier och lärarerfarenhet.  
 
Utbildningsplanens utformning 
Kompletteringsbehoven kan se olika ut för de sökande. Vissa sökande behöver endast 
komplettera med ett fåtal kurser för att exempelvis kunna avsluta en tidigare påbörjad 
lärarutbildning. Andra sökande behöver utnyttja alla de tillåtna 120 hp för att nå examen. De 
kompletterande studierna kan utgöras av utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och ämnesstudier. Även validering av kunskaper och 
färdigheter inom dessa tre områden erbjuds vissa sökandekategorier med lång 
yrkeserfarenhet. Exempel på examina som utfärdas är ämneslärarexamen med inriktning 
mot årskurs 7 - 9 respektive gymnasiet, yrkeslärarexamen, grundlärarexamen med olika 
inriktningar samt förskollärarexamen men även äldre examina exempelvis lärarexamina 
enligt 2001 och 2007 års examensordning. De kompletterande studier som studenten åläggs 
för att uppnå en äldre examen är dock aktuella kurser av dagens kursutbud inom UVK, VFU 
samt ämnesstudier. 
 
Med anledning av att det är den enskilde studentens behov som styr kompletteringarna och 
med anledning av att de sökande kan nå olika examina inom regeringsuppdraget så skiljer sig 
utbildningsplanen från de reguljära programutbildningarnas utbildningsplaner. Man kan 
betrakta utbildningsplanen för VAL som en ram för inom vilken den studerande antas, 
individbaserade studieplaner läggs och examen nås. Därför innehåller utbildningsplanen 
tillägg som ska tydliggöra vad som särskilt gäller studerande inom VAL vad beträffar 
behörighet, antagning, studiegång m.m.  
 
 
Övergång till antagning via NyA och skäl till behov av ny utbildningsplan 
VAL nationellt övergår inför vårterminen 2022 till antagning via NyA-systemet. I samband 
med denna övergång behövs en programkod. Ansökan till VAL sker via en nationell databas 
med en webbansökningsfunktion. I samband med att den sökande har slutfört webbansökan 
skickas i dag dokument till lärosätet för att handläggningen av ansökan ska påbörjas. I och 
med övergången till NyA kommer webbansökan fortsättningsvis ske på samma sätt men den 
sökande kommer att i sista steget i webbansökan slutföra sin ansökan på Antagning.se och 
ladda upp sina dokument på Antagning.se. Därefter påbörjas handläggningen. I och med 
övergången till NyA kommer andra funktioner också kunna utnyttjas som t.ex. kontroll av 
utländska meriter och möjligheterna att skicka kontrollbesked till den sökande m.m. 
 
I samband med övergången till NyA behöver utbildningsplanen justeras på sådant sätt att en 
ny programkod behöver upprättas. Den tidigare utbildningsplanen har haft en omfattning på 
90 hp vilket härrör från att tillhörande programkod är knuten till det som tidigare hette 
Allmänt utbildningsområde (AUO) och omfattade endast 90 hp. Den tillåtna omfattningen av 
studier inom VAL är dock 120 hp. I övrigt behöver utbildningsplanen uppdateras enligt 
gällande regelverk. 
 
 



Information om Vidareutbildning av lärare, VAL, i 

samband med inrättande av ny utbildningsplan 
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Bakgrund VAL 
Umeå universitet har uppdragits av regeringen att samordna uppdraget1. I samarbetet ingår 
lärosätena Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Linköpings 
universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet samt Högskolan i 
Jönköping. VAL utvärderas av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. 
 
Uppdraget har funnits i någon form sedan 2007 och regleras i en egen förordning2. 
Uppdraget syftar till att säkra kvaliteten i undervisningen genom att ge obehöriga 
förskollärare och lärare möjlighet att komplettera sin tidigare utbildning mot en examen och 
på så sätt öka andelen legitimerade förskollärare och lärare i skolan. Bristen på behöriga 
förskollärare och lärare är mycket stor i Sverige och därför har VAL förlängts i flera 
omgångar och sträcker sig i dagsläget till 2030 med sista antagning 2026. VAL nationellt 
omsätter i dag årligen strax över 100 miljoner kronor och producerar ca 1 100 
helårsstudieplatser. Varje år tilldelas de åtta lärosätena även särskilda medel för samordning. 
I samordningen vid respektive lärosäte ingår utbildningsutveckling och uppföljning, 
kartläggning och bedömning av meriter hos de sökande, upprättande av individuella 
studieplaner, vägledning, samt samarbete inom lärosätet och på nationellt plan. Vid Umeå 
universitet omsätter VAL ca 10 miljoner kronor och producerar ca 130 helårsstudieplatser. 
 
  
 

 
1 Uppdrag att anordna högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (U2010/2757/UH) 
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2010/05/u20102757uh/ 
 
2 Förordning (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för 
vidareutbildning av lärare och pedagogisk personal inom förskolan som leder till lärar- eller förskollärarexamen, 
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2011:689 

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2010/05/u20102757uh/
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2011:689
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Reviderad verksamhetsplan för Lärarhögskolan 2020-2022 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen för Lärarhögskolan beslutar: 
 

• att fastställa reviderad verksamhetsplan för Lärarhögskolan 2020-2022.  
 
Sammanfattning  
En relativt omfattande revidering av Lärarhögskolans verksamhetsplan föreslås, inför det sista året i 
planens treårsperiod. Till formen är den en bantad version med mindre än hälften så mycket text.  

Revisionens grundidé är att göra verksamhetsplanen mer tillgänglig för flera. Därför har en hel del 
bakgrundstext och argumentation tagits bort eller bantats ned. I stället för att vara en text där väldigt 
mycket bakgrundsinformation går att finna så är förslaget att det ska utvecklas till ett dokument som 
många kan läsa som en riktningsvisare för Lärarhögskolans verksamhet. Beträffande faktiska mål är 
förändringarna dels en uppdatering för att aktualiseras till dagsläget, dels har de till antalet 
reducerats.  

Verksamhetsplanen kommer att kompletteras med en aktivitetsplan som Lärarhögskolans kansli 
administrerar.  

Föredragande  
Lars-Erik Lauritz 
 
Beredning  
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och remitterats till institutioner, Lärarhögskolans 
programråd och forskningskommitté samt Lärarhögskolans kansli. 
 
Bilaga 
Verksamhetsplan för Lärarhögskolan 2020-2022 
 
Expedieras till  
Lärarhögskolans ledning och kansli 
Lärarhögskolans programråd och forskningskommitté 
Fakulteter 
UmPe 
Registrator 
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Verksamhetsplan för Lärarhögskolan 2020-2022 

Lärarhögskolan samordnar, utvecklar och kvalitetssäkrar lärarutbildning och 
utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning vid Umeå universitetet. Lärarhögskolans 
verksamhet bedrivs vid universitetets alla fakulteter med ett kansli som stödjer den operativa 
verksamheten med bland annat studieadministration, studie- och yrkesvägledning, 
ekonomifunktioner, utbildningsledning och ledning.  
 
Verksamhetsplanen behandlar tre verksamhetsområden, Utbildning, Forskning och 
Stödverksamhet. Inom alla områden är Lärarhögskolan en aktör som vill ta sitt ansvar för en 
framtid där forskningsbaserad kunskap, kreativitet, demokratiska värderingar och 
medmänsklighet bidrar till en hållbar utveckling. Områdena interagerar och samverkar genom att 
forskning stärker utbildning och utbildning stärker forskning. Stödverksamheten möjliggör för 
forskande och undervisande personal att arbeta fokuserat med sina uppgifter. Alla arbetar för att 
nå verksamhetens mål.  
 
Hela verksamheten bedrivs i samverkan med intressenter inom och utanför universitetet. Viktiga 
samverkansparter är, skolor och skolhuvudmän i vår region. Vi är en betydelsefull aktör nationellt 
och internationellt men med ett särskilt ansvar för att utbilda goda lärare, skapa och sprida 
utbildningsvetenskaplig kunskap och samverka med intressenter regionalt. Det ansvaret tar vi 
genom att ge utbildningar av hög kvalitet, genom nationellt och internationellt konkurrenskraftig 
forskning och forskarutbildning och ett gott verksamhetsstöd. Vi alla arbetar för ständigt förhöjd 
kvalitet och konkurrenskraft.  
 
Denna verksamhetsplan gäller för tiden 2020 – 2022 och är senast reviderad genom beslut i 
Lärarhögskolans styrelse 2021-10-21. Verksamhetsplanen kompletteras med en aktivitetsplan för 
år 2022 där planerade aktiviteter för att stödja verksamhetsplanens mål presenteras. 
Aktivitetsplanen utarbetas av Lärarhögskolans kansli i dialog med annan personal inom 
Lärarhögskolans verksamhetsområde. Dokumenten tar sin utgångspunkt i Umeå universitets 
vision (FS 1.1-96-19) och verksamhetsplan (FS 1.3.1-151-20) men också i dialoger om mål och 
behov med personal och samverkansparter på och utanför universitetet. 
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Utbildning  
Vid Lärarhögskolans program och kurser studerar ca 4 000 studenter. De undervisas av personal 
från många av universitetets delar. I regionen liksom i hela landet finns ett stort underskott av 
behöriga förskollärare, lärare och studie- och yrkesvägledare. Därför finns behov av att än fler 
studenter rekryteras till och utbildas på utbildningar av hög kvalitet. Verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) som bedrivs i yrkesverksamheten är viktiga delar av de flesta av våra 
utbildningar. Kunskaper, insikter, samarbeten och värderingar kommer också i hög grad ur 
internationella sammanhang.  
 
Därför samlas i detta avsnitt följande fyra målområden:  

- Utbildning med hög kvalitet  
- Kompetensförsörjning av förskollärare, lärare och studie- och yrkesvägledare i regionen 

och nationellt 
- Hög kvalitet i den verksamhetsförlagda utbildningen 
- Internationalisering.  

Målområde 1: Utbildning med hög kvalitet: 
1.1 Lärarhögskolans kvalitetsarbete sker inom ramen för universitetets systematiska 
kvalitetsarbete (FS 1.1-1324-18). Dokumentet ”Kvalitetsarbete inom Lärarhögskolan” (FS 1.1-1628-
16) kompletterar universitetets kvalitetssystem. Arbetet behöver vara känt i organisationen och det 
behöver regelbundet aktualiseras för att vara det stöd i kvalitetsarbetet som det avser att vara.  
 
Därför reviderar och uppdaterar Lärarhögskolan  

- dokumentet Kvalitetsarbete inom Lärarhögskolan senast 2022.  
 
1.2 Efter UKÄ-granskningar under de senaste åren har Lärarhögskolans programutbildningar 
bedömts hålla hög kvalitet. Ändå finns förbättringsområden som fortsatt behöver utvecklas. Till 
exempel behöver forskningsanknytningen förstärkas inom vissa program. 
 
Därför säkerställer Lärarhögskolan att  

- kvalitetshöjande åtgärder med anledning av UKÄ-granskningarna vidtas.  
 
1.3 I Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning är regelbundna kollegiala granskningar av 
utbildningsprogrammen en av aktiviteterna. I granskningen ska både identifierade styrkor och 
utvecklingsområden lyftas fram. Granskningsrapporten utgör underlag för 
programmens verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner.  
  
Därför säkerställer Lärarhögskolan:  

- att föreslagna åtgärder efter kollegial granskning av Lärarhögskolans program 
prioriteras och verkställs.  

 
1.4 I flera av Lärarhögskolans olika forum är en god representation av studenter centralt. I de flesta 
forum är studenternas medverkan en självklar del medan det i andra forum kan vara svårt att 
rekrytera representanter, ibland för att studentgrupperna är äldre och ofta yrkesverksamma vid 
sidan av studierna, ibland av andra orsaker. 
 
Därför arbetar Lärarhögskolan aktivt för: 

- att öka studentrepresentationen i olika forum. 
 
1.5 Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) är en central del i flertalet av LH:s lärarutbildningar. 
Inom UVK har förbättringsområden identifierats som bland annat rör organisering av innehåll, 
progression, vetenskapligt förhållningssätt och studenters perspektiv.  
 
Därför initierar Lärarhögskolan  

- en översyn av UVK under 2022.  
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1.7 I akademien liksom i lärarprofessionen är en god språkhantering väsentlig. Universitetslärare 
har signalerat att studenter behöver utveckla sina språkkunskaper. För att möta upp det behovet 
beslutade Lärarhögskolan under 2021 om medel för ett utvecklingsarbete. Som ett första steg har 
en arbetsgrupp för stärkt språkstöd under året identifierat behov och förbättringsområden. Som 
ett andra steg ska ett operativt arbete gentemot undervisande lärare initieras. 
 
Därför skapar Lärarhögskolan:  

- förutsättningar att realisera förslag från arbetsgruppen för stärkt språkstöd.  
 
1.8 I Lärarhögskolans utbildningar byggs bokstavligt talat framtiden. I det byggverket ska ett 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart förhållningssätt tillämpas. 

 
Därför verkar Lärarhögskolan för  

- att undervisningsinslag om hållbara förhållningssätt finns i alla program.  

Målområde 2: Kompetensförsörjning av förskollärare, lärare och studie- 
och yrkesvägledare i regionen och nationellt 
2.1. Bristen på kompetenta och behöriga förskollärare, lärare och studie- och yrkesvägledare är 
stor i Sverige, vilket gör Lärarhögskolans uppdrag särskilt viktigt. Lärarhögskolan ser skolor och 
förskolor i hela Sverige som avnämare men har ett särskilt fokus i uppgiften att försörja regionen 
med behörig personal. I uppdraget ingår att fortsätta att erbjuda ett brett utbud av utbildningar 
och möjliggöra ett livslångt lärande. 
 
För en utveckling av kompetenser bland lärare är vidareutbildning centralt för att stödja det 
livslånga lärande som förutsätts i dynamisk skolverksamhet. Lärarhögskolan är också beroende av 
kompetenta forskarutbildade lärare. Därför behövs utbildningar och inte minst fristående kurser 
på avancerad nivå. Kurser och utbildningar på avancerad nivå ska kunna erbjuda en bredd av 
fördjupande kurser för lärare inom många områden och behov. 
 
Därför verkar Lärarhögskolan för att: 

- utveckla programutbildningar i enlighet med nationella och regionala behov  
- fortsätta att utveckla nationella uppdrag, t.ex. Vidareutbildning av lärare, 

Arbetsintegrerade lärarutbildningar, Utländska lärares vidareutbildning och 
ämneslärarutbildning i samiska och meänkieli,  

- möjliggöra för flexibla undervisningsformer i lärarhögskolans program  
- erbjuda en bredd av utbildningar även på avancerad och forskarutbildningsnivå.  

 
2.2. Lärarhögskolan arbetar aktivt för att få studenter som är intresserade av att bli förskollärare, 
lärare eller studie- och yrkesvägledare att läsa vid Umeå universitet. Detta gäller även för 
intresserade av kompetensutveckling, vidareutbildning på avancerad nivå, forskarutbildning etc. 
För att potentiella studenter ska få kännedom om utbildningarnas höga kvalitet krävs en innovativ 
och riktad marknadsföring från Lärarhögskolans sida. 
 
Därför utvecklar Lärarhögskolan  

- strategier för en riktad marknadsföring av våra utbildningar på alla nivåer. 
 

Målområde 3: Hög kvalitet i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) 
3.1. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en central del i de flesta utbildningar till lärare och 
förskollärare. Likaså är praktikperioderna viktiga delar av studie- och yrkesvägledarprogrammet.  
 
Med syftet att öka kvaliteten i VFU/praktik bildades hösten 2020 en strategisk VFU- grupp vid 
Lärarhögskolan. Gruppen består av skolhuvudmän, programrådsordförande, utbildningsledare, 
projektledningen för övningsskolor, VFU-utvecklare, studeranderepresentant och biträdande 
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föreståndare. Det övergripande målet är att verka för hög kvalitet i den verksamhetsförlagda 
utbildningen. Gruppen arbetar utifrån prioriterade områden för att stödja utveckling av 
exempelvis bedömningsunderlag, bedömning och bedömningskriterier, VFU-periodernas längd, 
placering och innehåll samt frågor som rör progression och handledarutbildning.  
 
Därför verkar Lärarhögskolan för att: 

- att samtliga lärare på VFU-kurser liksom handledare i skolorna har en relevant utbildning 
för sina uppdrag. 

- att VFU-periodernas innehåll, längd och placering är väl avvägda relativt annat innehåll 
och andra mål i programmen.  

-  att bidra till högre kvalitet i VFU och skapa förutsättningar för samverkan, likvärdighet 
och rättssäkerhet  

 

Målområde 4: Internationalisering  
4.1. Den ökade globaliseringen och det alltmer mångkulturella samhället ställer krav på en 
medveten internationalisering av alla utbildningar. Detta gäller inte minst lärarutbildningarna 
som ska förbereda studenterna för ett yrkesliv där kulturmöten är vardag och interkulturell 
kompetens är av stor vikt.  
 
Därför verkar Lärarhögskolan för att 

- erbjuda goda möjligheter att genomföra VFU och andra kurser internationellt 
- internationella perspektiv belyses i Lärarhögskolans utbildningar  
- erbjuda goda förutsättningar för att skapa, behålla och utveckla internationella nätverk.  

  



 

Verksamhetsplan 

  

Dnr FS 1.3.1-1932-19 

 

2021-10-21 

Sid 6 (8)  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Forskning 
Lärarhögskolans forskning och forskarutbildning bedrivs på universitetets samtliga fakulteter, ofta 
i nära samverkan med skolor och skolhuvudmän. För att möjliggöra för forskare att skapa kunskap 
inom det utbildningsvetenskapliga området utlyser Lärarhögskolan regelbundet medel för 
forskning. Bland utlysningarna finns sökbara medel för forskningstid, riktade satsningar för 
institutioner och fakulteter för att stödja befintliga eller skapa nya forskningsmiljöer, 
internationaliseringsmedel och samfinansierade doktorandtjänster. 
 
I detta avsnitt samlas följande fyra målområden:  

- Vid Lärarhögskolan bedrivs omfattande utbildningsvetenskaplig forskning av hög kvalitet 
- Risktagande och nydanande forskning 
- Lärarhögskolan stärker forskning kopplad till verksamhetsutveckling 
- Lärarhögskolan har en attraktiv utbildning på forskarnivå.  

 

Målområde 1: Vid Lärarhögskolan bedrivs omfattande 
utbildningsvetenskaplig forskning av hög kvalitet 
1.1. Inom det utbildningsvetenskapliga området bedriver Lärarhögskolan forskning av hög kvalitet. 
Nationellt och internationellt har vi forskningsområden som är högt konkurrenskraftiga och 
uppmärksammade. Det är angeläget att de områdena ges möjlighet att bevara och utveckla sin 
kompetens och forskningskvalitet.  
 
Därför arbetar Lärarhögskolan med att 

- inspirera och stödja seniora forskare att söka kvalitets- och prestationsbaserade externa 
och interna anslag.  

 
1.2. Vid Lärarhögskolan finns också fält där forskningsmiljön ännu inte har nått hög 
konkurrenskraft men där förutsättningar för det finns. De fälten är viktiga delar av framtidens 
utbildningsvetenskapliga forskning och kan snart vara både uppmärksammade och 
konkurrenskraftiga. Juniora forskare inom utbildningsvetenskap och seniora forskare från andra 
fält men med intresse för utbildningsvetenskap är viktiga aktörer i dessa fält.  
 
Därför arbetar Lärarhögskolan för att 

- forskare på olika nivåer och från olika kompetensområden ska intressera sig för 
utbildningsvetenskap 

- identifiera framtidsområden för utbildningsvetenskaplig forskning 
- fakulteter, institutioner och forskningsmiljöer på universitetet ska uppmärksamma riktade 

satsningar som till exempel kan stödja utvecklingsbara områden.  
 
1.3. Kompetensförsörjning behöver ses som en enhet mellan lärarutbildning, forskning och 
yrkespraktik. Inom alla tre områden behövs kompetens från de andra. Ekonomiska resurser är en 
nödvändig förutsättning för kompetens, men inte den enda. En långsiktig rekryteringsstrategi med 
förskola, skola, lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning i fokus behövs.  
 
Därför arbetar Lärarhögskolan för  

- att skapa förutsättningar för god samverkan mellan skola, förskola, skolhuvudmän, 
forskning och lärarutbildning i rekryterings- och kompetensförsörjningsfrågor. 

 

Målområde 2: Risktagande och nydanande forskning 
2.1. Lärarhögskolans forskningssatsningar ska ses som långsiktiga och hållbara. Det kräver 
möjlighet till risktagande och nydanande. Till exempel behöver en god del av 
forskningsfinansiering vara av sådan volym och så långsiktig karaktär att det finns utrymme att 
tillåta omtag i planerings- och forskningsprocesser. Det är väsentligt att sådana omtag kan ses som 
möjligheter snarare än motgångar.  
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Därför möjliggör Lärarhögskolan  

- nydanande forskning genom finansieringsformer som är tillräckligt stora och långsiktiga 
för att medge relativt höga risker. 

 
2.2. Nydanande forskning skapas ofta av att olika forskningsområden samverkar och prövar 
varandras idéer. För det utbildningsvetenskapliga området finns många andra högt intressanta 
forskningsområden att lära av och samverka med. Att mötas på den internationella arenan är 
också ett sätt att skapa grogrund för nydanande forskning.  
 
Därför arbetar Lärarhögskolan med 

- att inspirera till tvärvetenskaplig samverkan nationellt och internationellt 
- utlysning av initieringsanslag för att stimulera nydanande forskning.  

 

Målområde 3: Lärarhögskolan stärker forskning kopplad till 
verksamhetsutveckling 
3.1. Skolverksamheten behöver på många sätt vetenskaplig kunskap. För sina ämnesområden men 
också för metodutveckling inom pedagogik och didaktik. Därför är en stark utbildningsvetenskap 
ett nationellt intresse där Lärarhögskolan har en central roll att spela.  
 
För att utbildningsvetenskaplig kunskap ska ge en så hög nytta som möjligt krävs samverkan 
mellan forskning och förskola/skola. Det finns en god sådan samverkan mellan förskolor, skolor, 
skolhuvudmän och Lärarhögskolan. Det finns också goda förutsättningar att utveckla den 
ytterligare, inte minst genom den nationella satsning som görs på praktiknära 
utbildningsvetenskaplig forskning.  
 
Därför verkar Lärarhögskolan för  

- en än närmare samverkan i forskningsfrågor med skolhuvudmän, förskolor och skolor  
- möjligheter till forskning som samfinansieras med förskolor, skolor och skolhuvudmän 
- forskning med personal från både förskolor, skolor och Lärarhögskolan 
- en effektiv och transparent forskningsorganisation som stödjer praktiknära forskning i 

samverkan.  
 

Målområde 4: Universitetet har en attraktiv utbildning på forskarnivå 
4.1. Både för de redan etablerade forskningsområdena med stor konkurrenskraft och för de mer 
nyetablerade är rekrytering av nya forskare en avgörande framtidsfråga. Även i det arbetet har 
utbildning och forskning helt gemensamma intressen. Behovet av forskningskompetens är stor 
också inom flera av Lärarhögskolans utbildningar.  
 
Därför skapar Lärarhögskolan  

- förutsättningar för rekrytering av framtidens forskare till doktorandstudier, 
samfinansierade av skolor och universitetsverksamheter 

- forskarutbildning av hög kvalitet 
- möjligheter till internationella erfarenheter för doktorander i forskarskolan.  
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Stödverksamhet 
Lärarhögskolan har ett effektivt och relevant verksamhetsstöd som skapar goda förutsättningar för 
högkvalitativ utbildning, forskning och samverkan. 
 
I detta avsnitt samlas följande målområden:  

- Lärarhögskolans kansli arbetar för att ge hela Lärarhögskolans verksamhet ett gott 
professionellt stöd. 

- Lärarhögskolan är en inkluderande arbetsplats där medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö 
är i fokus. 

 

Målområde 1: Lärarhögskolans kansli arbetar för att ge hela 
Lärarhögskolans verksamhet ett gott professionellt stöd  
1.1. Lärarhögskolans kansli är en professionell, lösningsfokuserad och flexibel resurs som ger 
utbildnings- och forskningsverksamheterna liksom studenterna ett gott administrativt stöd. 
Kansliets stöd kompletterar institutionernas och fakulteternas motsvarighet med 
spetskompetenser inom Lärarhögskolans område. Kansliets personal samverkar nära med 
undervisande och forskande medarbetare men också med förskolor, skolor och skolhuvudmän. Det 
stödet och den administrativa samverkan underlättas av en tydlig och transparent organisation där 
individers och gruppers arbetsuppgifter är lätta att identifiera.  
 
Därför arbetar Lärarhögskolan för att 

- medarbetarnas ansvar och uppgifter tydliggörs och kommuniceras inom och utom kansliet 
- kommunikationskanaler mellan kansliets medarbetare och andra intressenter är öppna 

och raka.  
- för att bibehålla och utveckla de särskilda kompetenser som behövs på kansliet erbjuds 

goda möjligheter för medarbetare att utveckla för verksamheten relevanta kompetenser. 
 

Målområde 2: Lärarhögskolan är en inkluderande arbetsplats där 
medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö är i fokus 
2.1. Ett jämställdhetsperspektiv ska vara integrerat i alla led av beslutsfattande, planering och 
utförande av Lärarhögskolans verksamheter. Aktiva åtgärder ska vidtas för att Lärarhögskolans 
fysiska- och psykosociala arbetsmiljö ska vara bra. Medarbetarnas upplevelser av sin 
arbetssituation är viktiga mätverktyg för att bedöma arbetsmiljön.  
 
Därför arbetar Lärarhögskolan med 

- kontinuerliga uppföljningar av medarbetares upplevelser av sin arbetsmiljö och lika villkor  
- nära dialog med medarbetare och ombud för lika villkor och arbetsmiljö 

- ständiga förbättringsarbeten för medarbetares arbetsmiljö och lika villkor.   
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Entledigande och utseende av ledamot till programrådet för 
förskollärarprogrammet, hösten 2021 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen för Lärarhögskolan beslutar: 
 

• att entlediga Sara Rylander som ledamot i programrådet för förskollärarprogrammet från och 
med 2021-10-21, samt 

• att utse Hanna Ahrenby som ledamot i programrådet för förskollärarprogrammet för perioden 
2021-10-21 – 2021-12-31. 

 
Bakgrund 
Universitetsadjunkt Sara Rylander vid estetiska institutionen har begärt entledigande från 
programrådet för förskollärarprogrammet, p.g.a. en tjänstledighet.  
 
Universitetslektor Hanna Ahrenby vid estetiska institutionen har av Humanistiska fakulteten 
föreslagits som ny ledamot i ovan nämnda programråd.  
 
Beredning 
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli. Samråd har skett med programrådet för 
förskollärarprogrammet.  
 
Föredragande 
Boa Drammeh 
 
 

Expedieras till 
Prefekt vid inst. för estetiska ämnen 
Ordförande vid programrådet för förskollärarprogrammet 
Entledigade och utsedda programrådsledamöter 
Utbildningsledare Birgitta Wilhelmsson 
Studievägledare Tomas Lilja 
Kommunikatör Marie Oskarsson 
Registrator 
Umeå studentkår 
UmPe 
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Utseende av ledamöter till programråd och 
forskningskommittén vid Lärarhögskolan för perioden  
2022-01-01–2025-12-31 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Lärarhögskolan beslutar: 
 

• att utse följande ledamöter till programråden vid Lärarhögskolan för perioden  
2022-01-01–2025-12-31: 
 
Programrådet för förskollärarprogrammet 
Helena Rosqvist, Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap (ordförande) 
Anna Olausson, Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap 
Catarina Andersson, Inst. för naturvetenskapernas och matematikens didaktik 
Elin Jälmbrandt, Inst. för språkstudier 
Hanna Ahrenby, Inst. för estetiska ämnen 
Vakant plats 

 
Programrådet för grundlärarprogrammen 
Jonas Wikström, Inst. för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (ordförande) 
Olof Johansson, Inst. för matematik och matematisk statistik  
Susanne Yttergren, Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap  
Monika Diehl, Pedagogiska institutionen 
Karyn Sandström, Inst. för språkstudier 
Susanne Holst, Inst. för kultur- och medievetenskaper 
 
Programrådet för ämneslärarprogrammet, inkl. KPU 
Catarina Rudälv, Inst. för matematik och matematisk statistik (ordförande) 
Ingela Valfridsson, Inst. för språkstudier (ordförande) 
Eva Knekta, Inst. för naturvetenskapernas och matematikens didaktik 
Elsa Reimersson, Inst. för statsvetenskap 
Gunilla Näsström, Pedagogiska institutionen 
Elisabeth Raddock, Inst. för idé- och samhällsstudier 
Frida Marklund, Inst. för estetiska ämnen 

 
Programrådet för speciallärar- och specialpedagogprogrammen 
Gudrun Svedberg, Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap (ordförande) 
Anneli Nielsen, Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap 
Anna-Maria Johansson, Inst. för psykologi 
Erica Isberg, Pedagogiska institutionen 
Lotta Vingsle, Inst. för naturvetenskapernas och matematikens didaktik 
Maria Levlin, Inst. för språkstudier 

 
Programrådet för yrkeslärarprogrammet 
Robert Holmgren, Pedagogiska institutionen (ordförande) 
Johan Hansson, Pedagogiska institutionen 
Gerd Pettersson, Pedagogiska institutionen 
Magnus Fjellström, Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap 
Per Kristmansson, Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap 
Marcel Quarfood, Inst. för idé och samhällsstudier 
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Programrådet för studie- och yrkesvägledarprogrammet 
Ron Mahieu, Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap (ordförande) 
Annica Brännlund, Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap 
Maria Söderholm, Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap 
Veronica Strandh, Inst. för statsvetenskap 
Christer Mårtensson, Pedagogiska institutionen 
Vakant plats 
 

• att utse följande ledamöter till forskningskommittén vid Lärarhögskolan för perioden  
2022-01-01–2025-12-31: 
 
Forskningskommittén 
J Ola Lindberg, Pedagogiska institutionen (ordförande) 
Lars Samuelsson, Inst. för idé- och samhällsstudier 
Lars-Daniel Öhman, Inst. för matematik och matematisk statistik 
Karolina Broman, Inst. för naturvetenskapernas och matematikens didaktik  
Maria Jönsson, Institutionen för kultur- och medievetenskaper 
Henrik Åström-Elmersjö, Pedagogiska institutionen  
Helene Ärlestig, Inst. för statsvetenskap 

 
Bakgrund 
Humanistisk-, samhällsvetenskaplig- och teknisk-naturvetenskaplig fakultet har 2021-08-12 inbjudits 
att nominera ledamöter till programråden och forskningskommittén vid Lärarhögskolan för 
kommande mandatperiod. Nomineringar har inkommit och Lärarhögskolan har därefter tillfrågat 
vissa nominerade personer om deras möjlighet och intresse att utses till ordförande för respektive 
programråd/kommitté. 
  
Programrådet för förskollärarprogrammet och programrådet för studie- och 
yrkesvägledarprogrammet saknar var sin ledamot, eftersom det inte nominerats tillräckligt många 
ledamöter. Dessa kommer att utses vid ett kommande styrelsemöte. Dessutom kan ytterligare 
ledamöter komma att nomineras till programråd som har en ojämn könsfördelning. Externa 
ledamöter utses vid kommande styrelsemöte. 
 
Separata överenskommelser ska tecknas mellan Lärarhögskolan och respektive ordförande, i vilka 
omfattning, uppgifter och ersättning regleras. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli och ledning. 
 
Föredragande 
Boa Drammeh 
 
Bilaga 
Anmodan att nominera ledamöter till programråd och forskningskommittén vid Lärarhögskolan. 
 
Expedieras till 
Berörda ledamöter och deras prefekter 
Lärarhögskolans ledning och kansli  
Humanistisk-, samhällsvetenskaplig- och teknisk-naturvetenskaplig fakultet, kanslicheferna 
Region Västerbotten, Tobias Thomson 
Umeå studentkår 
UmPe 
Registrator 
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