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Missiv: Reviderad beställarmodell – interimistisk 

Bakgrund 
I samband med inrättandet av Umeå School of Education 2009 infördes en beställarmodell för 

Umeå universitets lärarprogram i syfte att bättre kunna ta hänsyn till hela universitetets 

kompetens vid fördelning av utbildningsuppdrag. En kritik mot dåvarande fakultetsnämnden för 

lärarutbildning var att utbildningsuppdrag i första hand fördelades till de institutioner som låg 

under fakultetens ansvarsområde och inte utifrån kvalitet eller faktiska behov av kompetens.  

År 2012 omvandlades Umeå School of Education till Lärarhögskolan. Lärarhögskolans styrelse 

fastställde 2012-07-14 en ”Förenklad beställarmodell” (se bilaga 2). Modellen var en revidering av 

den beställarmodell som tidigare tillämpades av dåvarande Umeå School of Education i följande 

avseenden: 

 

 systemet med en beställarprincip där samtliga programutbildningar inom ramen för Umeå 

School of Education skulle beställas om enligt ett rullande schema vart tredje år avskaffades. I 

den förenklade modellen genomförs beställningar enbart då interna eller externa 

kvalitetsuppföljningar, alternativt yttre krav i form av exempelvis förändringar i 

högskoleförordningen, tydligt visar att en kurs eller en termin måste omarbetas/utvecklas på 

ett genomgripande vis, 

 en reducering av de underlag som institutioner förväntades inkomma med vid en beställning. 

De långa skriftliga redovisningar som skulle medfölja inlämnade kursplaner och 

kompetensredovisningar togs bort till förmån för kortare texter i standardiserade mallar 

(förfrågansunderlag). 

 ”Öppna beställningar”, som riktar sig brett till hela universitetet skulle endast göras då 

kravspecifikationen för en beställning inte entydigt gick att hänföra till någon/några 

institutioners kunskapsområden. I annat fall genomförs riktade beställningar till en 

kursansvarig institution.  

 

I nyligen genomförd fakultetsaudit av Lärarhögskolan rekommenderas Lärarhögskolan att i dialog 

med medverkande institutioner överväga ett alternativt tillvägagångssätt vid fördelning av 

utbildningsuppdrag, som kan ersätta den nuvarande beställarmodellen. Lärarhögskolans 

beställarmodell upplevs av institutionerna som alltför tids- och kostnadskrävande i relation till 

faktiskt utfall, samt att den upplevs som mer konflikt- och konkurrensskapande än 

samarbetsskapande för institutionerna. Den osäkerhet som medföljer särskilt de ”öppna 

beställningarna” gör det svårt för institutionerna planera långsiktigt och att satsa på 

kompetensuppbyggnad. Istället efterfrågas en hårdare styrning från Lärarhögskolan och att man i 

sina beställningar är tydligare med vilket innehåll som ska ingå i en aktuell utbildning. 

Reviderad beställarmodell: 
Lärarhögskolans ledning föreslår att en utredning tillsätts under 2019 för att utreda och lämna 

förslag på en ny modell för fördelning av kursuppdrag inom Umeå universitets lärarprogram.  

Utredningen ska genomföras av en utredare våren 2019 i dialog med Lärarhögskolans ledning, 

fakulteter och institutioner. 

 

Då Umeå universitet har stora utvecklingsbehov för några av sina lärarprogram (KPU, SYV och ev 

Yrkeslärare) behövs dock en modell som gäller för fördelning av kursuppdrag i mellanperioden, 

innan ett nytt system är på plats. Av denna anledning föreslås ett antal revideringar av nuvarande 
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beställarmodell i syfte öka effektivitet och tydlighet samt att främja förutsättningarna för 

samarbete mellan institutioner.  

 

Sammanfattningsvis föreslås följande förändringar i nuvarande beställarmodell: 

 

 endast riktade beställningar till en kursansvarig institution på basis av inlämnade 

kompetensbeskrivningar ska genomföras. Tidigare ”öppna beställningar”, där förslag kunde 

lämnas in av flera konkurrerande parter, tas bort i avvaktan på en ny modell. Detta förväntas 

främja effektivitet (inga onödiga förslag utarbetas) och förhoppningsvis ett bättre 

samarbetsklimat (då institutioner inte konkurrerar om inlämnande av förslag),  

 

 revideringar i skrivningar om hur uppföljning och återkoppling av genomförda kursuppdrag 

ska ske, numera inom ramen för ”Umeå universitets kvalitetssystem för grund och avancerad 

nivå” samt Lärarhögskolans handläggningsordning för kvalitetsarbetet ”Kvalitetsarbete inom 

Lärarhögskolan”, 

 

 förtydligande av skrivningar kring när beställningar ska göras. 

Beredning och tidsplan 
Förslaget har beretts av Lärarhögskolans ledning efter inhämtande av synpunkter från genomförd 

fakultetsaudit. 

 

Efter en inledande diskussion i Lärarhögskolans styrelse den 7 juni har förslaget gått på remiss till 

fakulteter och institutioner samt till programråd för inhämtande av synpunkter. Förslaget har 

också diskuterats vid ett prefekt- och studierektorsmöte den 22 augusti 2018. 

Synpunkter framkomna i remissomgång 
Remissvar har inkommit från följande instanser: grundlärarrådet, SYV-rådet, Humanistisk 

fakultet, Statsvetenskapliga institutionen, Institutionen för naturvetenskapernas och 

matematikens didaktik och Institutionen för matematik och matematisk statistik. 

 

Samtliga remissvar är positiva till den föreslagna förändringen att tidigare ”öppna beställningar” 

omvandlas till riktade beställningar på basis av inlämnade kompetensbeskrivningar. Från 

programråden yttrycks dock en viss oro om omfattningen av själva beredningsarbetet. Utöver att 

lämna synpunkter på förslag till utbildnings- och/eller kursstruktur innefattar arbetet översyn av 

de kursplaner som tas fram av kursansvariga institutioner. Den senare processen görs med stöd av 

Lärarhögskolans kansli, vilket har förtydligats i förslaget. Vidare framförs av ett programråd 

svårigheten för rådsledamöter att ibland vara neutrala då förslag från den egna institutionen 

behandlas.  

 

Humanistisk fakultet ser en viss risk med att institutioner kan komma att konkurrera med 

kompetens istället för adekvata förslag på kurser. Att de förslag som lämnas in är adekvata 

säkerställs dock, genom att alla kursplaner ska granskas av såväl programråd som kansli. Vid 

behov förs därefter dialog om förslagen med berörd institution, där Lärarhögskolan har möjlighet 

att förtydliga de aspekter som i förekommande fall behöver stärkas upp och förbättras inför 

fastställande av kursplan.  

 

Statsvetenskapliga institutionen önskar se ett antal förtydliganden i förslaget avseende 

beskrivningen av processen över inhämtande av kompetensbeskrivningar samt hur remittering 
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och förankring sker. Institutionen finner även att förslaget är oklart avseende den 

kravspecifikation som ska anges i beställningen. Samtliga av dessa delar har förtydligats i nu 

föreliggande förslag. Slutligen önskar institutionen att dokumentet bör innehålla riktlinjer om 

vilka möjligheter institutioner har att säga upp ett avtal. Lärarhögskolans ledning föreslår dock att 

denna fråga utreds närmare i den mer genomgripande utredning kring framtida modell för 

fördelning av kursuppdrag som ska genomföras under 2019. 

 

Institutionen för matematik och matematisk statistik framför att det är av vikt att instruktioner för 

kompetensbeskrivningar tydliggörs i beställarmodellen. En sådan återfinns i bilaga 2 i föreliggande 

förslag. Vidare finner institutionen remissvaret bristande avseende vem som fattar beslut om till 

vilken eller vilka institutioner som beställningen slutligen ska riktas och om det kommer att ges 

någon möjlighet att komma med synpunkter på det förslaget. Skrivningarna kring detta har 

tydliggjorts i nu föreliggande version.  

 

 

Förslag till beslut: 
 

Lärarhögskolans styrelse beslutar: 

 

 att fastställa förslaget. 

 

 

Bilagor: 

Bilaga 50 B: Förslag till reviderad beställarmodell 

Bilaga 50 C: Instruktioner för inlämnade av kompetensbeskrivning 

Bilaga 50 D: Tidigare beställarmodell 
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Reviderad beställarmodell - interimistisk 

Utgångspunkt 
 

För att säkerställa att de utbildningar för vilka Lärarhögskolan vid Umeå universitet ansvarar är 

nationellt konkurrenskraftiga och håller högsta möjliga kvalitet, utgör ett optimalt nyttjande av 

universitetets samlade kompetens en avgörande faktor. Inför fördelning av utbildningsuppdrag 

inom Umeå universitets lärarprogram tillämpas därför en beställningsmodell där nedanstående 

riktlinjer och former för processen beslutats av Lärarhögskolans styrelse. 

 

Beställning genomföras på följande vis: 

 

Beställningar genomförs: 

 

 vid nya lärarutbildningsreformer och/eller då en helt ny programutbildning eller 

inriktning inom ett program behöver skapas, 

 vid omfattande förändringar i examensordningen på nationell nivå som föranleder större 

revideringar i kurs- och utbildningsstruktur, 

 då uppföljningar, utredningar och utvärderingar (interna och externa enligt Umeå 

universitets kvalitetssystem på grund och avancerad nivå) visar att omfattade revideringar 

behöver göras, 

 om det sker stora förändringar gällande kompetensförsörjning vid en institution. 

 

De uppdrag som beställningen avser ska omfatta en tidsperiod som ger rimliga 

planeringsförutsättningar för uppdragstagaren. 
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Beställningsprocessen olika delar och ansvarsfördelning 
 

1) Från utarbetande av utbildnings- och/eller kursstruktur till riktad beställning  

 

a) Förslag till utbildnings- och/eller kursstruktur (kansli) utarbetas av Lärarhögskolans 

kansli och ledning med utgångspunkt i examensordnings krav och mål samt utifrån resultat i 

genomförda uppföljningar och utvärderingar enligt ”Umeå universitets kvalitetssystem för grund 

och avancerad nivå” samt Lärarhögskolans handläggningsordning för kvalitetsarbetet 

”Kvalitetsarbete inom Lärarhögskolan”. I det fall större utbildningsstrukturer ska revideras/skapas 

knyts en av programrådet utsedd referensgrupp till arbetet, som erhåller ersättning för sitt arbete.  

 

Om det efterfrågade innehållet i kursen uteslutande går att hänföra till en institution, vilket 

exempelvis är fallet med ämnet spanska vid Umeå universitet, riktas beställningen därefter till 

denna institution (se steg d).  

 

 innehållet i kursen inte uteslutande går att hänföra till en institution erbjuds institutioner som är 

intresserade av att medverka att inkomma med kompetensbeskrivningar utifrån den föreslagna 

utbildnings- och kursstrukturen. Av kompetensbeskrivningen ska det framgå att lärarkompetensen 

är adekvat och står i proportion till förslaget på KPU-utbildningens volym, innehåll och 

genomförande på kort och lång sikt samt forskningsmiljö i relation till kursens innehåll. 

 

För instruktioner till kompetensbeskrivningar se bilaga 2. 

 

c) Remissomgång (institutioner och programråd): Förslag till utbildnings- och 

kursstruktur inklusive förslag till kursansvariga institutioner och i förekommande fall specifika 

förslag på medverkande institutioner går på remiss till fakulteter, institutioner och aktuellt 

programråd. 

 

För beställningar där det, baserat på forsknings- och lärarkompetens, bara finns en institution till 

vilken uppdraget kan gå sker ingen bred remissomgång. Avstämning om förfrågansunderlag sker 

dock med berörd institution samt med programråd. 

 

d) Beslut (Lärarhögskolans styrelse). Samråd om inkomna synpunkter i remissomgång sker 

med programrådsordförande. Därefter lägger Lärarhögskolans ledning förslag till beslut till 

Lärarhögskolans styrelse. 

 

Beslut om utbildnings- och kursstruktur (beställning) samt beslut om riktad beställning, fattas av 

Lärarhögskolans styrelse. 
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2) Utarbetande av kursplaner utifrån riktad beställning (institutioner) 

 

Kursplaner utarbetas av kursansvariga institutioner i enlighet med beställningens specifikation. I 

kursplanerna ska utarbetade FSR svara mot angivna examensmål och dess progression i den 

matris som medföljer beställningen. 

 

I en kortare skriftlig redogörelse som bifogas kursplanerna ska det dessutom framgå: 

 

- en beskrivning av progression, om kursens innehåll (inklusive eventuell 

ämnesdidaktik) bygger vidare på annan kurs eller andra moment, 

- hur valda undervisnings- och examinationsformer relaterar till förväntade 

studieresultat, 

- redogörelse för: 

a) kursens/utbildningens forskningsanknytning, 

b) huruvida jämställdhetsperspektivet beaktats och 

3) hur eventuella internationella perspektiv beaktas, exempelvis i form av val av 

innehåll, kurslitteratur, undervisnings- och examinationsformer. 

 

Förutom detta ska specifikt beskrivas: 

 

- kursansvarig och medverkande institution(er) samt respektive institutions andel i 

kursen i form av högskolepoäng. Om Lärarhögskolan har särskilda krav på 

medverkande institutioner så anges det i beställningen. I annat fall så förväntas 

kursansvarig institution ta kontakt med andra institutioner för samarbete i det fall 

kursens innehåll av kvalitetsskäl kräver det.  

- motivering kring ytterligare val av samarbete med institution(er), utöver de som 

Lärarhögskolans styrelse i förekommande fall stipulerat i sitt beslut, dvs. hur 

universitetets samlade kompetens tagits till vara. Om institutionen väljer att inte 

samarbeta med en institution som har specialistkompetens inom delar av kursens 

stipulerade innehåll (exempelvis skoljuridik) ska även detta motiveras, 

 

3) Beredning av utarbetade kursplaner inför fastställande (kansli och programråd) 

 

a) Inkomna förslag sammanställs av Lärarhögskolans kansli. I detta ingår särskilt att ställa 

samman FSR i relation till examensbeskrivningen, progression och forskningsförankring. 

 

b) Översyn av utarbetade förslag i programråd. 

  

c) Dialogmöte (Lärarhögskolans ledning, utbildningsledare, ordförande i programråd och 

institutionsrepresentanter). Dialogen syftar till att utifrån programrådens beredning diskutera 

eventuella oklarheter i förslaget och möjliga kompletteringar. 

 

I det fall programrådet endast har smärre synpunkter på förslaget och Lärarhögskolans ledning i 

övrigt finner kursplaner och bilagda beskrivningar tillfredställande kan dialogen komma att utebli. 

 

4) Eventuell bearbetning av förslagen (institutioner) 
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Mot bakgrund av resultatet från genomförda dialoger revideras förslagen av berörda institutioner. 

Därefter skickas dessa in till Lärarhögskolans kansli för slutgiltig beredning inför rekommendation 

om fastställande. 

 

5) Beslut om fastställande av kursplaner (Lärarhögskolan, fakultet/institution) 

 

Lärarhögskolans föreståndare fattar beslut om att rekommendera fakultet/institution att fastställa 

kursplanerna. 

 

6) Uppföljning av utbildningsuppdrag (kansli) 

 

Uppföljningar av genomförda utbildningar genomförs systematiskt och återkopplas till berörda 

parter enligt ”Umeå universitets kvalitetssystem på grund och avancerad nivå” samt i enlighet med 

Lärarhögskolans handläggningsordning för kvalitetsarbetet: ”Kvalitetsarbete vid Lärarhögskolan”. 

 

Uppföljning av lärarkompetens inom ramen för en kurs kan ske genom stickprov. 

 

Utifrån genomförda uppföljningar sker dialog mellan Lärarhögskolan och kursansvarig institution, 

där eventuella åtgärder diskuteras. Om en kurs eller del av utbildning väsentligen avviker från 

tidigare genomförd beställning avseende antingen innehåll eller bemanning och 

kompetensförsörjning och åtgärder inte vidtas enligt överenskommelse med Lärarhögskolan kan 

utbildningsuppdraget komma att omprövas.  
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Instruktioner för inlämnande av kompetensredovisning i 

relation till innehåll och genomförande 
 

Utifrån den föreslagna programstrukturen och innehållet erbjuds institutioner att inkomma med 

kompetensbeskrivningar där det ska framgå att lärarkompetensen är adekvat och står i proportion till 

förslaget på KPU-utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt. 

 

 Ange vilka kurser och delar av kurser som er institution vill lämna kompetensbeskrivning för 

och ange vilka kurser ni anser att institutionen kan ta kursansvar för. 
 

 Med avseende på ovan beskriv med utgångspunkt i institutionens vetenskapliga, 

professionsrelaterade och pedagogiska verksamhetsinriktning:  

- Omfattningen av professionsrelaterad, vetenskaplig och pedagogisk kompetens i relation till 

kursens innehåll samt plan för kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom området 

(hänvisa gärna med länk eller som bilaga till befintlig verksamhets- och 

kompetensförsörjningsplan). Med omfattning menas 1) vilken professionsrelaterad, 

vetenskaplig och pedagogisk lärarkompetens finns (omfattning i antal), 2) hur många av dessa 

kan realistiskt sett engageras i utbildningen de närmaste åren.  

- Beskriv särskilt forskningsmiljö i relation till kursens/kursernas innehåll.  

- Utbildningen ska ges på distans med närträffar (fysiska träffar) och teknikstöd/med 

distansövergripande teknik. Beskriv särskilt institutionens kompetens vad beträffar 

pedagogiskt kunnande med avseende på teknikstöd. Obs! Medel kommer att utgå för 

kursutveckling.  

 

Som vägledning för kompetensbeskrivningarna hänvisas till Universitetskanslersämbetets 
vägledningsdokument avseende området utbildningsmiljö nedan.  

 

 

Omfattning: 2-3 A4 

 

Deadline att skicka in kompetensbeskrivningar till Lärarhögskolans kanslichef Boa Drammeh 

boa.drammeh@umu.se är fredag 21 september 2018. Frågor ställs till utbildningsledare Anna-Karin 

Lidström Persson anna-karin.lidstrom-persson@umu.se. 

 

 

 

Enligt uppdrag 

 

Boa Drammeh 

 

mailto:boa.drammeh@umu.se
mailto:boa.drammeh@umu.se
mailto:anna-karin.lidstrom-persson@umu.se
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Som vägledning för kompetensbeskrivningarna hänvisas till Universitetskanslersämbetets 
vägledningsdokument avseende området utbildningsmiljö.  

 

Studenterna ska i sin utbildning erhålla undervisning av god kvalitet, vilket förutsätter att lärarna 

sammantaget har den vetenskapliga/konstnärliga/professionsrelaterade kompetens som krävs. Men 

lärarna behöver även pedagogisk kompetens, för studenternas tillägnande av kunskap, kompetens 

och färdighet. Vidare är det av vikt att lärarkapaciteten står i proportion till utbildningens 

omfattning, undervisning och examination. En lärarresurs av god kvalitet präglas av stabilitet och 

tillgänglighet.  

 

Lärosätet bör därför arbeta långsiktigt med både kontinuitet och kompetensutveckling bland lärare 

på den aktuella utbildningen. Lärosätet bör på utbildningsnivå skapa förutsättningar så att lärare 

kan ta ansvar för att upprätthålla och kontinuerligt vidareutveckla både den 

vetenskapliga/konstnärliga/professionsrelaterade och den pedagogiska kompetensen, både 

individuellt och kollegialt. Det bör även finnas strategier för hur personalomsättning hanteras, t.ex. 

vid pensionsavgångar. För yrkesutbildningar är det av vikt att studenterna har tillgång till 

handledare med adekvat kompetens vid verksamhetsförlagd utbildning, i syfte att ge studenterna en 

utbildning med hög kvalitet. 

 
Vägledning för utbildningsutvärdering på grundnivå och avancerad nivå  

Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2016, reviderad 2018 
https://www.uka.se/publikationer--beslut/publikationer--beslut/vagledningar/vagledningar/2018-02-19-vagledning-for-

utbildningsutvarderingar-pa-grundniva-och-avancerad-niva.html 
 
  

 

mailto:boa.drammeh@umu.se
https://www.uka.se/publikationer--beslut/publikationer--beslut/vagledningar/vagledningar/2018-02-19-vagledning-for-utbildningsutvarderingar-pa-grundniva-och-avancerad-niva.html
https://www.uka.se/publikationer--beslut/publikationer--beslut/vagledningar/vagledningar/2018-02-19-vagledning-for-utbildningsutvarderingar-pa-grundniva-och-avancerad-niva.html


  Bilaga p 50 D 

Bilaga p 30 A 

 

OBS! OBS!  

TILL LEDAMÖTER I LÄRARHÖGSKOLANS STYRELSE 

Vänligen notera följande. I processen med arbetet kring en förenklad beställarmodell har intervjuer 

med institutionsledningar genomförts. Utifrån inriktningsbeslut (3.4 2012) samt synpunkter från 

intervjuer har ett förslag utarbetats och skickats ut på remiss till prefekter och programrådsordf. 

Remisstiden gick ut den 31.5 2012 vilket innebär att förslag till beslut kommer i ett senare utskick i 

början av vecka 23. 

För att möjliggöra förberedelser inför styrelsemötet skickas här ut förslaget som gick ut på remiss.  

 

Förslag - Förenklad beställarmodell (Remiss) 

Utgångspunkt 

För att säkerställa att de utbildningar för vilka Lärarhögskolan vid Umeå universitet 

ansvarar är nationellt konkurrenskraftiga och håller högsta möjliga kvalitet, utgör ett 

optimalt nyttjande av universitetets samlade kompetens en avgörande faktor.  Inför 

fördelning av utbildningsuppdrag inom lärarutbildningen tillämpas därför en 

beställningsmodell där nedanstående riktlinjer och former för processen beslutats av 

Lärarhögskolans styrelse. 

Allmänna riktlinjer 

 Ansvar och handläggning inom beställarprocessens olika delar ska vara tydligt 
definierade och avgränsade i förhållande till varandra (se 
Beställningsprocessens olika delar och ansvarsfördelning nedan) 

 tidpunkter för genomförande av beställningar ska framgå i en av 
lärarhögskolans styrelse fastställd beställarplan  

 de uppdrag som beställningen avser ska omfatta en tidsperiod som ger rimliga 
planeringsförutsättningar för uppdragstagaren  

 den planerade beställningsprocessen ska aviseras i samband med att en ny 
beställningsomgång initieras  

 beställningar ska avse del av program (kurser, moduler, ämne), inte hela 
program  

 beställningar kan genomföras på två sätt. 

1) I de fall där kravspecifikationen för en beställning tydligt och utan konkurrens går 
att hänföra till någon/några institutioners kunskapsområden görs beställningen 
direkt till dessa 

2) För beställningar vars kravspecifikation inte entydigt går att föra till bestämd(a) 
institution(er) ska beställning riktas till Umeå universitet i dess helhet så att 
potentiella uppdragstagare själva kan identifiera sig.  

 oavsett typ av beställning ska samverkan mellan institutioner och över 
fakultetsgränser tydligt skrivas fram för att påvisa nyttjandet av ”universitetets 
samlade kompetens” 
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 efter genomförda kursuppdrag följer en systematisk, successiv och djupgående 
uppföljning. I de fall erhållna utbildningsuppdrag inte genomförs på det sätt 
som överenskommits kan uppdraget komma att omprövas.  

 

Beställningsprocessens olika delar och ansvarsfördelning 

1 Beställarplan och förfrågansunderlag 

Utarbetas av Lärarhögskolan (LH) med utgångspunkt av lärarhögskolans 
styrelse fastställda direktiv samt UmU:s handläggningsordning. 

Beställarplanen ger en översikt över tidpunkter (termin) när beställningar av kurser 
för lärarutbildningens program påbörjas och ska vara avslutade. Beställarplanen 
revideras vart annat år för upprätthållande av aktualitet.  

Förfrågansunderlaget är det dokument som utgör grund för lärarhögskolans 
inbjudan till institutioner att lämna förslag på kurser, moduler o/e ämnen inom 
specifika program. Dokumentet består av en allmän del som beskriver 
utgångspunkter för utarbetandet av förslag samt vad man i detta arbete har att 
förhålla sig till. Här beskrivs 

- lärarhögskolans pedagogiska grundsyn och vision 

- tidsplanen för arbetet med beställningen  

- vilken inriktning/inriktningar som berörs och de styrdokument som gäller  

- kursens/kursernas relation till inriktningens helhet 

- kursuppdragets omfattning och längd uttryckt i HP, prognostiserat antal HST/HPR, etc  

- vilka prislappar/ersättningar som gäller för kurserna 

- matris över vilka examensmål eller delar av examensmål som respektive kurs har att uppnå 

- resultat av LH:s uppföljning samt HSV:s (om sådan föreligger)och studenters utvärderingar 

- hur den beställda utbildningen avses bli utvärderad av LH  

- vilket ansvar som åvilar uppdragstagaren  

 

Vidare anges i förfrågansunderlaget en kravspecifikation över de kriterier som 
lärarhögskolans styrelse avser använda i sitt beslutsfattande. Kravspecifikationen 
består av: 

- Kursplan (enligt anvisningar nedan) 

- Kompetensredovisning 

- Samverkan 

- Utvärdering 

2 Förslag 

Utarbetas av Institutioner i enlighet med förfrågansunderlagets specifikation. 
Inlämnade förslag ska bestå av: 

Kursplan i enlighet med av universitetet fastställd kursplanemall (www-adress) 

Ur kursplanen ska kunna utläsas 
- att angivna FSR svarar mot examensmålen enligt anvisningar i medföljande matris 

- hur valda undervisnings- och examinationsformer relaterar till förväntade studieresultat samt 
hur dessa förväntas stödja progression 

- att kurslitteraturen omfattar såväl forskningsbaserad som internationell (inte nödvändigtvis 
avseende språk) litteratur 

- hur integrering av ämnesdidaktik och kopplingar till den utbildningsvetenskapliga kärnan 
genomförs (gäller inte kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan) 

- gällande VFU-kurser hur dessa är relaterade till högskoleförlagda kurser 
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Förutom detta ska specifikt beskrivas 
- en kompetensredovisning över undervisande lärare i kursen i vilken framgår omfattningen av 

för kursens innehåll relevant vetenskaplig/konstnärlig och professionsinriktad kompetens. 

- kursansvarig och medverkande institution(er) samt respektive institutions kursandel i form av 
högskolepoäng 

- hur kursen planeras och utvärderas och hur utvärderingsresultat avses (a) offentliggöras, (b) 
analyseras (c) leda till åtgärder  

 

3 Beredning av inkomna förslag 

1 Inkomna förslag sammanställs (LH:s kansli)  

LH:s kansli sammanställer inkomna förslag. I detta ingår särskilt att ställa samman 
kompetensprofiler, forskningsförankring, FSR i relation till examensbeskrivningen och förslagens 
relation till lärarhögskolans vision och pedagogiska grundsyn.  

2 Beredning av förslagen (resp. Programråd) 
Grundat i inlämnade förslag och gjorda sammanställningar påbörjas beredningen av förslagen. Initialt 
ställs detta mot uppsatt kravspecifikation samt LH:s grundsyn och vision. 

3 Dialogmöte (lärarhögskolans ledning, ordförande i programråd och 
institutionsrepresentant) 
Utifrån ambitionen att uppnå ”hög kvalitet” och ”nyttjande av universitetets samlade kompetens” 
inbjuds förslagsställande institutioner till dialog med LH/programråd. Dialog ska ses som en 
betydelsefull del i beredningsprocessen och syftar bl a till att utifrån Programrådens beredning a) 
diskutera eventuella oklarheter i förslaget och möjliga kompletteringar, b) vid konkurrerande förslag 
diskutera möjlig samverkan. 

4 Eventuell bearbetning av förslagen (Institutioner) 
Mot bakgrund av resultatet från genomförda dialoger revideras förslagen av berörda institutioner. 
Därefter skickas dessa in till respektive Programråd för slutgiltig beredning. 

5 Förslag till beslutsrekommendation (Programråd) 
Beredningsprocessen avslutas med att respektive Programråd avfattar en beslutsrekommendation som 
genom lärarhögskolans försorg lämnas till LH:s styrelse som beslutsförslag 

 

5 Beslut om beställning 
Beslut om beställning fattas av LH:s styrelse. Vid förekomsten av konkurrerande 
förslag ska tydlig motivering biläggas beslutet. Ärendet förs därefter till LH:s kansli 
för effektuering vilket bland annat innebär tecknandet av överenskommelse mellan 
LH och berörd institution. 

 

 

Förslag till beslut 
 

Lärarhögskolans styrelse beslutar 

- att fastställa en beställarmodell enligt ovan 

- att efter genomförd beställning hösten 2012 utvärdera processen 
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090-786 76 10 
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Fördelning av medel för forskningstid inom det 
utbildningsvetenskapliga området  

Den 5 mars 2018 utlyste Lärarhögskolan medel för forskningstid inom det 

utbildningsvetenskapliga området (FS 2.1.6-301-18). Behörig att söka var den som avlagt 

doktorsexamen och som under 2018 innehaft en anställning om minst 50 procent vid Umeå 

universitet, eller hos skolhuvudman i regionen (Västerbotten och Örnsköldsvik) som har 

forskningssamverkan med Umeå universitet. I den ordinarie urvalsgruppen utgår fördelning av 

medel från de tre faktorerna publikationer, externa medel och forskningsplan. Nytt för i år är att 

endast publikationer och forskningsplan räknas för urvalsgruppen för nydisputerade. Sista 

ansökningsdag var, efter förlängning, den 31 maj 2018. Vid ansökningstidens slut hade 28 

ansökningar inkommit. 

Utöver detta beslutsunderlag finns följande underlag för fördelningsbeslut: 

 Länk till utlysningen: https://bit.ly/2HMPkzj  

Kommentarer till beredningsförfarandet 
Inkomna ansökningar har beretts och resultatet har sammanställts av Lärarhögskolans kansli och 

ett underlag har därefter beretts i forskningskommittén.  

 

Granskning av projektplaner genomfördes av två externa sakkunniga. Endast i ett av fallen skilde 

sig deras bedömningar åt med mer än en poäng. Denna ansökan har granskats av 

forskningskommittén som kom fram till att bedömningen i detta fall, liksom för övriga ska utgöra 

ett medelvärde av poängen av de sakkunnigas bedömning. Utdrag ur DiVA har använts som 

underlag för de sökandes vetenskapliga publikationer. Sökande har getts möjlighet att inkomma 

med korrigeringar på sitt eget DiVA-utdrag fram till den 22 juni. Då risk för dubbelräkning 

förelegat av framför allt publikationer som ingått som en del i avhandling, alternativt bygger på 

avhandling, har sammanställda data också bearbetats manuellt för dem som disputerat 2010 och 

framåt. De sökande har själva i sin ansökan angett vilka publikationer som ingått i eller bygger på 

avhandling.  

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 oklara fall har 

sökande kontaktats. 

Detta år har två ansökningar strukits på grund av felaktigt angivna uppgifter som har kunnat 

gynna den sökande. I båda fallen handlar det om att de sökande ej uppmärksammat att 

medsökande endast delar på hälften av den totala summan av externt erhållna medel och skrivit in 

ett för högt belopp.  
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När forskningskommittén skulle enas om beslutsförslag i detta ärende fanns endast tre ledamöter 

närvarande. Forskningskommittén var därmed inte beslutsmässig.  

 

Beslut 
De närvarande ledamöterna i forskningskommittén rekommenderar Lärarhögskolans styrelse att 

besluta om att fördela medel till sökande enligt rangordning i poängmallen enligt nedan: 

Sökande som fördelas medel för nydisputerade är: 

1. Tord Göran Olovsson 

2. Berit Aronsson 

3. Katarina Ottander 

4. Anders Norberg 

 

Sökande som fördelas medel i den ordinarie gruppen är: 

1. Anna Larsson 

2. Magnus Österholm 

3. Ewa Bergqvist 

4. Marlene Johansson Falck 

5. Mikaela Nyroos 

6. Torulf Palm 

7. Eva Mårell Olsson 

8. Peter Bergström 

9. Karolina Broman 

10. Gudrun Svedberg 

11. Eva Silfver 

12. Magnus Ferry 

Understruket namn visar att den som föreslås fördelning av medel kvalificerat sig för kravet på 

minst 15 procent i Lärarhögskolans grundutbildning, eller motsvarande tid hos skolhuvudman. 
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Utbetalning av medel 

 

Utbetalning av medel sker till sökandes institution. Medlen betalas ut i 12-delar varje månad under 

två år, 300 tkr under 2019 och 300 tkr under 2020. Utöver beviljad summa ombesörjer 

Lärarhögskolan täckning för universitet- och fakultetsgemensamma kostnader i särskild ordning 

till respektive fakultet. 

Obs! Om den som beviljats medel redan vid beslutets expediering ser att medlen inte hinner 

förbrukas inom angiven tidsram, ska Lärarhögskolan kontaktas senast den 8 oktober 2018 för 

avstämning inför första utbetalning. Som vanligt gäller att den som erhållit dessa medel även 

fortsättningsvis kontaktar Lärarhögskolan så snart det blir tydligt att medlen inte kan förbrukas 

inom den angivna tidsramen. Medel som inte förbrukas inom dispositionstiden ska återbetalas till 

Lärarhögskolan. 

 

 

 
Uppföljning av erhållna medel 

 

Dispositionstiden för dessa medel sträcker sig till och med 2020. 

 

Vid projekttidens slut ska den som beviljats medel skicka in en rapport i PDF-format på en sida 

med en beskrivning om vad som gjorts. Till detta, i samma dokument, läggs en förteckning över 

publikationer, deltagande i internationella konferenser samt eventuella andra mätbara resultat.  

Då det gäller 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.  

Större avvikelser, innehållsmässiga och ekonomiska, ska snarast meddelas till Lärarhögskolan och 

motiveras av prefekt. 
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