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Delfinansiering av 
doktorandanställningar i FU 2018 – 
förslag till fördelning  
Sammanlagt har Lärarhögskolan avsatt medel för delfinansiering av 24 forskarstuderande för 
antagning ht 2018 till Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU). Av dessa är 
13 utrymmen genom tidigare beslut öronmärkta för specifika inriktningar medan ursprungligen 11 
utrymmen skulle fördelas genom öppen utlysning.  

Tidigare beslutad fördelning av doktorandutrymmen 

Fem doktorander i nationella forskarskolor (VR) 
För att stärka ansökningar från Umeå universitet utlyste Lärarhögskolan den 27 januari 2017 tre 
delfinansierade doktorandutrymmen till var och en av maximalt fyra forskarskolor som skulle 
konkurrera om och erhålla bidrag från VR/UVK. Se utlysning: http://bit.ly/2GfTuPW 
  
Två ansökningar inkom och då båda dessa forskarskolor erhöll medel från VR kunde de därmed 
erbjudas vardera tre delfinansierade doktorandutrymmen från LH. En av forskarskolorna valde 
dock att avstå från ett av sina erhållna utrymmen vilket skapar denna fördelning: 
 

Institution Forskarskola Antal 
doktorander 

Pedagogik Digitala teknologier i utbildning – GRADE. 
Kontaktperson: Ola J. Lindberg 

3 

TUV School of quantitative research methods in education (QRM)  
Kontaktperson: Christina Wikström 

2 

 

  

http://bit.ly/2GfTuPW
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 Åtta doktorander inom områdena förskola, fritidshem och tidiga 
skolår samt specialpedagogik/speciallärare  
 
Enligt tidigare styrelsebeslut riktas åtta doktorandanställningar mot särskilt angelägna områden 
inom Lärarhögskolans utbildningar och finansieras till ca 80 procent av Lärarhögskolan. Dessa 
anställningar fördelas enligt följande: 
 
 
Förskola, fritidshem och tidiga skolår 

Institution Inriktning Antal 
doktorander 

TUV Förskola och fritidshem 2 

Språkstudier Grundlärare, fritidshem, F-3 och 4-6 1 

NMD Grundlärare, fritidshem, F-3 och 4-6 1 

 

Specialpedagogik/Speciallärare 

Institution Inriktning Antal 
doktorander 

Pedagogik Speciallärare/specialpedagogik generellt 1 

Pedagogik Utvecklingsstörning 1 

Språkstudier Läs och skriv 1 

NMD matematikinlärning 1 
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Beredningsprocess: doktorander i öppen utlysning 
 
Den 10 november 2017 inbjöd Lärarhögskolan alla institutioner, enheter och fakulteter vid Umeå 
universitet samt skolhuvudmän i regionen (Västerbotten och Örnsköldsvik) att inkomma med 
ansökan om delfinansiering av forskarstuderande. Sista ansökningsdag var den 20 februari 2018. 
 
Se utlysning: http://bit.ly/2zKhsCU 
 
Vid ansökningstidens slut hade nio institutioner/enheter inkommit med ansökningar om 
sammanlagt 21 doktorandutrymmen, samtliga inom ramen för Lärarhögskolans definition av 
utbildningsvetenskap: http://bit.ly/1TL3qEX 
 
Totalt att fördela i denna öppna utlysning var 11 utrymmen.  
 
Då Lärarhögskolan strävar efter en vetenskaplig bredd i forskarskolan, fördelades i ett första urval 
ett utrymme till vart och ett av de sökande institutionerna/enheterna. I det andra urvalet 
fördelades de två kvarvarande utrymmena samt två extra utrymmen till institutioner som ansökt 
om fler än ett utrymme. Av dessa utrymmen gick ett till Samhällsvetenskaplig fakultet, ett till 
Teknisk naturvetenskaplig fakultet och två till Humanistisk fakultet. Då fördelningen av 
doktorandutrymmen vid Humanistisk fakultet sker centralt genom dekanus, kontaktades i detta 
skede Åsa Karlsson Sjögren som fick göra en prioritering utifrån fakultetens behov. Humanistisk 
fakultet har också erbjudit sig att gå in med en högre medfinansiering (motsvarande ca 70 % 
istället för ca 50 %) till ett av de extra utrymmen som Lärarhögskolan erbjuder. 

I beslutsförslaget nedan föreslås alltså att Lärarhögskolan fördelar 13 utrymmen i den öppna 
utlysningen, vilket (om samtliga dessa anställningar tillsätts) skulle innebära totalt 26 doktorander 
till Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området. Erfarenheten från tidigare 
utlysningar av delfinansiering av doktorander har dock visat att alla anställningar inte har kunnat 
tillsättas. Ett visst överintag i detta skede i processen kan därför verka gynnsamt för att 
forskarskolan ska nå upp till det planerade antalet nya doktorander. Om samtliga 26 doktorander 
kan tillsättas ska Lärarhögskolan tillskjuta extra medel för dessa. 

Utbetalning av medel och uppföljning 
Beviljade medel kommer att fördelas ut till berörd institution/enhet i 12-delar under fem år med 
start höstterminen 2018. Schablonbelopp för respektive anställning är 542 tkr per år för de 
doktorander som finansieras till 80 procent av Lärarhögskolan och 339 tkr per år för de 
doktorander som finansieras till ca 50 procent av Lärarhögskolan. Utöver beviljad summa 
ombesörjer Lärarhögskolan täckning för universitet- och fakultetsgemensamma kostnader i 
särskild ordning till respektive fakultet.  
 
Satsningen följs upp kontinuerligt av Lärarhögskolan genom halvtidsuppföljningar av 
doktorandernas studiegång samt genom en avstämning i samband med att doktoranden tar 
examen. Om en doktorand avslutar sina forskarstudier innan examen ska detta snarast meddelas 
till Lärarhögskolans ledning. 

 

http://bit.ly/2zKhsCU
http://bit.ly/1TL3qEX
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Beslutsförslag 
Forskningskommittén rekommenderar Lärarhögskolans styrelse att fördela 13 
doktorandutrymmen enligt följande tabell: 

Institution/ 
Enhet/ 
Centrum-
bildning 

Kontakt-
person 

Kommentar Antal 
sökta 
ut-
rymmen 

Antal 
för-
delade 
ut-
rymmen 

Centrum för 
Skolledar-
utveckling 
 

Helene 
Ärlestig 

Till projektet om longitudinell forskning 
om skolledarskap. 
Forskarutbildningsämnet blir pedagogik 
 

1 1 

Enheten för 
polisutbildning 

Lars Erik 
Lauritz  
 

Satsning i samarbete med Folkhälsa. 
Forskningen ska fokusera på 
kommunikation och konflikthantering i 
utbildningen. Forskarutbildningsämnet 
blir medicinsk vetenskap med inriktning 
mot folkhälsovetenskap.  

1 1 

Pedagogik Simon 
Wolming 

Gäller två doktorander till VR:s 
forskarskola mot idrott 

2 2 

Tillämpad 
utbildnings-
vetenskap 

Ewa 
Rolfsman 

Till VR-projektet "Att komma vidare - 
unga utan fullständig grundskola och 
stödet för att finna framtidsvägar i olika 
lokala kontext". 
Forskarutbildningsämnet blir 
pedagogiskt arbete. 

1 1 

     

Språkstudier Maria 
Lindgren 
Leavenworth 

En doktorand i språkdidaktik 
En doktorand i pedagogiskt arbete med 
inriktning mot språk 

2 2 

Kultur och 
medier 

Anders 
Öhman 

Forskarutbildningsämnet blir 
litteraturvetenskap 

3 1 

Estetiska Anna Widén Pedagogiskt arbete 1 1 

Idé- och 
samhällsstudier 

Jonas 
Nilsson 

Två doktorander i historia med 
utbildningsvetenskaplig inriktning 

6 2 
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Naturveten-
skapernas och 
matematikens 
didaktik 

Madelen 
Bodin 

En doktorand i NV-didaktik 
(pedagogiskt arbete) 
En doktorand i matematik- eller NV-
didaktik (ämnesdidaktik eller 
pedagogiskt arbete) 

4 2 

     

Totalt antal 
utrymmen 

  21 13 
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Utlysning av forsknings- och utvecklingsuppdrag 
inom utbildningsområdet 

Sammanfattning 
Anslag utlyses här för ett antal forsknings- och utvecklingsuppdrag (FoU-uppdrag) om 30-60 %, 
varav skolhuvudman (utlysningen avser både förskola och skola) finansierar hälften och 
Lärarhögskolan vid Umeå universitet den andra hälften. För att kunna erhålla medel i utlysningen 
ska den sökande endera själv bedriva FoU-uppdrag och ha nödvändiga kompetenser för detta, eller 
ingå i ett team om (minst) två personer som tillsammans bedriver FoU-uppdrag. Denna utlysning 
är en vidareutvecklad och öppnare version av utlysningar av FoU-uppdrag som Lärarhögskolan 
gjort årligen sedan 2014. 

Uppdragets syfte 
Enligt skollagen från den 1 juli 2011 ska all utbildning som bedrivs inom skolan: ”vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (Kap 1 § 5). Verksamhetens tilltagande komplexitet 
och skolväsendets många utmaningar ställer stora krav på professionella lärare, skolledare och 
andra yrkesverksamma i skolan. Samtidigt finns behov av att vidareutveckla 
utbildningsvetenskaplig forskning mot att även bli mer användbar som stöd för 
verksamhetsutveckling. Från universitetets perspektiv behövs samverkan för att vägleda 
forskningsbehoven samt för att ge möjlighet till att i samverkan med lärare implementera och 
utvärdera forskningsbaserade innovationer. Från skolans perspektiv kan forskningen, tillsammans 
med beprövad erfarenhet, stödja en mer välgrundad design och utvärdering av nya 
undervisningspraktiker. Sammantaget leder detta till ökade behov och möjligheter som kan 
formuleras som syften för uppdragstagaren/-arna att: 

• vara en länk mellan skola och universitet på verksamhetsnivå, 
• utveckla tillämpningsinriktad utbildningsvetenskaplig forskning, 
• låta skolans behov vägleda forskningens inriktningar, 
• koppla verksamhetsutveckling till forskning. 

FoU-uppdragets format 
Uppdraget ska innefatta forskning och utvecklingsarbete, varav bägge delar i substantiell 
omfattning. Detta speglar att universitetet i första hand finansierar den ingående forskningen och 
skolan i första hand verksamhetsutvecklingen, samt att dessa delar genomförs som ett 
sammanhållet FoU-uppdrag. Uppdraget kan alltså inte primärt handla om antingen forskning eller 
verksamhetsutveckling, inte heller primärt om t.ex. fortbildning, utredningar eller 
konsultverksamhet. Uppdraget kan innefatta flera olika aktiviteter, t ex FoU-projekt, det är öppet 
för sökande att föreslå typer av aktiviteter. 

FoU-uppdraget är två-, tre- eller fyrårigt, med planerad start 2019. Sökande ska vara anställd vid 
Umeå universitet eller hos skolhuvudman, i första hand i Västerbotten och Örnsköldsvik och i 
andra hand inbjuds andra områden. 
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Kompetenskrav 
Två kompetenser är centrala för uppdragen: 

I. Dokumenterad erfarenhet av verksamhetsutveckling inom skolans område. 
II. Doktorsexamen och dokumenterad utbildningsvetenskaplig kompetens. 

 
Anslaget kan finansiera antingen en eller två uppdragstagare: 

1) En uppdragstagare 
Uppdragstagaren har en anställning hos minst en av de två parterna (skolhuvudman eller Umeå 
universitet) och bedriver FoU-projekt på 30-60 % (önskad omfattning anges i ansökan). 
Skolhuvudman och Lärarhögskolan finansierar hälften var av uppdraget. Den sökande ska själv 
uppfylla minst en av de två kompetenskraven ovan. Om sökande inte själv uppfyller bägge kraven 
ska uppdraget genomföras inom en projektgrupp där det ingår (minst) en medverkande med den 
saknade kompetensen som avsätter minst 10 % arbetstid till projektet. Dessa 10 % kan inte 
fördelas på flera personer, och finansieras inte av denna utlysning. 

2) Team med två uppdragstagare 
Två uppdragstagare ingår i ett team där en av uppdragstagarna är anställd i skolverksamhet och 
har till det gemensamma projektet avsatt 15-30 % av sin arbetstid vilket finansieras av 
skola/skolhuvudman. Den andra uppdragstagaren är anställd vid Umeå universitet och har till det 
gemensamma projektet avsatt samma procentsats av sin arbetstid, vilken finansieras av 
Lärarhögskolan. Uppdragstagarna ska tillsammans uppfylla kompetenskraven ovan. 

Kraven ovan på procentuell fördelning av arbetstid gäller per verksamhetsår. Det är inte möjligt att 
t.ex. arbeta 10 % år 1 och 90 % år 2. I bägge formaten kan uppdraget med fördel bedrivas i 
samarbete med andra lärare och forskare, som då finansieras på annat sätt än med det aktuella 
anslaget. 

Förväntat utfall 
Det förväntade utfallet av uppdragen är att: 

• långsiktiga utvecklings- och forskningsprojekt inom angelägna områden bedrivs, 
• projekten är funktionella som stöd för skolans verksamhetsutveckling, 
• forskningsresultat av hög relevans och kvalitet publiceras, samt att 
• projekten gärna attraherar extern finansiering för fortsatt samverkan. 

Ansökan 
Ansökan görs i ett webbformulär och ska innehålla: 

• Kortfattade finansierings- och uppdragsplaner, för både de skol- och 
universitetsfinansierade delarna. Sökande ska ha förankrat dessa hos berörda chefer, 
vilket ska framgå av ansökan. Önskad omfattning anges i ansökan. Utgifter ska 
specificeras per år och person. Högst 10% av ansökt belopp kan avsättas till annat än 
lönemedel. I ansökningsformuläret framgår efterfrågade budgetposter. Be gärna 
arbetsgivarens ekonomiadministratör om hjälp att ta fram dessa uppgifter. 
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• Projektplan inklusive tidsplan för FoU-uppdraget. Det ska tydligt framgå hur 
verksamhetsutveckling och forskning samverkar i projektet. Projektplanen, exklusive 
referenslista, kan innehålla högst 12 000 tecken inklusive blanksteg. En detaljerad 
beskrivning av vad projektplanen ska innehålla finns i ansökningsformuläret. 

• Beskrivning av sökandes roll samt vilka personer/miljöer utöver sökande som ska arbeta i 
eller i anslutning till projektet. Det ska framgå att kompetenskraven ovan är uppfyllda. 
Beskriv även om sökandes övriga uppdrag inom skola och vid Umeå universitet ovan 
knyter an till projektet. 

• CV och publikationslista för sökande. För ensam sökande som saknar en av de två 
kompetenserna beskrivna under Kompetenskrav ovan ska CV och publikationslista bifogas 
även för den medverkande med den saknade kompetensen. CV och publikationslista för 
andra medverkande i projektet kan bifogas men det är inte ett krav. 

Sista dag för ansökan är den 1 september 2018. 
 
För att få användaruppgifter till webbansökan, fyll i dina uppgifter här: http://bit.ly/1nqWCgU 
[uppdatera länk] 
(Observera att användaruppgifterna delas ut manuellt så det kan ta några dagar innan du får dem 
efter anmälan.) 
 
För frågor om utlysning och webbansökan, kontakta Lärarhögskolans forskningssamordnare 
Carina Rönnqvist, carina.ronnqvist@umu.se, 090-786 76 10. 

Uppdragstagaren förväntas att tillhandahålla information för ekonomisk och innehållslig 
uppföljning när uppdraget avslutas. 

Beslut om fördelning meddelas ?? 2018. 

Beslutsförslag 
Lärarhögskolans styrelse fastställer i enlighet med förslag från LH:s forskningskommitté 
utlysningen enligt ovan. Ett utrymme på 500 tkr 2018-2021 avsätts preliminärt i 
forskningsbudgeten för denna utlysning. 

http://bit.ly/1nqWCgU
mailto:carina.ronnqvist@umu.se
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Utlysning av Lärarhögskolans sökbara forskningsmedel 
Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH) har årligen sedan 2010 utlyst medel för 
forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området. Rangordningen av 
ansökningarna har baserats på en modell som tar hänsyn till publiceringar, erhållna 
externa medel samt kvalitativ bedömning av forskningsplan. Nedanstående beskrivning 
tar upp fördelningsmodellens huvudsakliga komponenter.  

Belopp att fördela 
• 16 anslag om 600 tkr, totalt 9,6 mkr (därutöver tillkommer universitets- och 
fakultetsgemensamma kostnader som fördelas till respektive fakultet i vanlig ordning). 
• 4 av 16 anslag reserveras i första hand för nydisputerade (max 3 år sedan disputation 
vid sista ansökningsdatum). Sökande kan erhålla medel ur denna kategori högst en gång.  
• Minst 6 av 12 återstående anslag ska gå till sökande som haft minst 15 % 
grundutbildningsundervisning och/eller ledningsuppdrag (prefekt, studierektor, rektor, 
råd/kommitté) inom LH:s ansvarsområde under 2015-2017. Om t.ex. prefekt arbetar 
delvis inom detta område gör den sökande en uppskattning av andelen. Orsaken till 
denna kvotering är att det är önskvärt och samtidigt svårt att rekrytera aktiva forskare 
till undervisnings- och ledningsuppdrag eftersom många resursfördelningssystem 
endast premierar forskning. Även undervisning av sökande lärare anställda inom 
skolväsendet (se nedan) kan inräknas här, eftersom LH vill stödja disputerade med 
anställning i skola.1 

Forskningsplan 
• Forskningsplanen bedöms utgående från LH:s definition av utbildningsvetenskap2 ur 
två aspekter: kvalitet och genomförbarhet (Appendix 1). 
• Två externa bedömare av forskningsplanen rekryteras utifrån förslag från LH:s 
forskningskommitté.  

Publikationer 
Endast följande kategorier av publikationer räknas: 
• Vetenskaplig doktorsavhandling (sammanläggningsavhandling och monografi 
värderas lika). 
• Vetenskaplig monografi om minst 50 sidor, där förlaget är rankat i norska listan (dvs. 
på nivå 1 eller 2, https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside). 
• Artikel i vetenskaplig tidskrift, där tidskriften är rankad i norska listan.  
• Redaktörskap för vetenskaplig antologi, där förlaget är rankat i norska listan. 
• Kapitel i vetenskaplig antologi, där förlaget är rankat i norska listan. 
• Vetenskaplig konferenspublikation, där förlaget är rankat i norska listan. 
• Populärvetenskapliga publikationer. Endast om den sökande för varje text tydligt 
motiverar, i relation till både innehåll och publikationskälla, att den i första hand riktas 
till läsare som är inte är forskare, att texten är populärvetenskaplig samt i första hand 

                                                        
1 Väsentliga ändringar jämfört med förra årets utlysning är gulmarkerade i denna text. 
2 Se: http://www.lh.umu.se/digitalAssets/177/177702_lhs-definition-av-
utbildningsvetenskap-151026.pdf 

http://www.lh.umu.se/digitalAssets/177/177702_lhs-definition-av-utbildningsvetenskap-151026.pdf
http://www.lh.umu.se/digitalAssets/177/177702_lhs-definition-av-utbildningsvetenskap-151026.pdf
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behandlar utbildningsvetenskap. Texten behöver inte vara rankad i norska listan. 
Bokkapitel och artiklar ska ha ett minimumomfång på 5 sidor och böcker 50 sidor. 
Texter utan ISBN/ISSN nummer får inte medräknas. Texten måste i sig innehålla 
namngiven författare, vilket exkluderar t.ex. vissa skolverksrapporter. Sökande kan 
erhålla högst 1 poäng sammanlagt för populärvetenskapliga publikationer. 
Populärvetenskaplig text som utgår från text redovisad i någon av de vetenskapliga 
publikationskategorierna måste baseras på omfattande anpassningar till 
populärvetenskap för att tillgodoräknas. 
 
Övriga villkor: 
• Populärvetenskapliga publikationer redovisas separat i ansökningsformuläret. 
Information om övriga publikationer hämtar LH:s handläggare direkt från 
publikationsdatabasen DiVA. 
• Publikation kan inte tillgodoräknas om det är en kopia, sammanfattning eller enklare 
omskrivning av material från licentiat- eller doktorsavhandling eller annan publikation 
som ska medräknas. Vetenskaplig text som utgår från material från avhandling måste 
innehålla väsentliga nya analyser och nya resultat för att tillgodoräknas (i annan 
kategori än doktorsavhandling). Därför måste den sökande ange (på anvisad plats i 
ansökningsformuläret) om det förekommer ”dubbelredovisade”, dvs liknande eller 
identiska, vetenskapliga publikationer som i DiVA redovisas flera gånger.  
• Poängsättningen för publikationer görs enligt tabell 1. Viktning av Monografi, Artikel i 
tidskrift och Kapitel i antologi i norska listan följer riktlinjer presenterade på  
http://dbh.nsd.uib.no/pub/hjelp.jsp .  
 
Tabell 1. Publikationstyper och poängbedömning 

Publikationstyp Rankning 1 i 
norska listan 

Rankning 2 i 
norska listan 

Populär-
vetenskap 

Doktorsavhandling 3 (ej rankad) - - 
Monografi 5 8 1 
Artikel i tidskrift 1 3 0,2 
Redaktör antologi 1 2 - 
Kapitel i antologi 0,7 1 0,2 
Konferenspublikation 0,5 0,5 - 

 
• Fraktionering vid samförfattarskap.  LH förutsätter att samförfattande av 
publikationer utgår från riktlinjer fastställda av ICMJE, http://www.icmje.org/icmje-
recommendations.pdf). Publikationspoängen divideras med antalet författare och 
multipliceras med en viktfaktor 1,2 för att främja samförfattarskap. 
• För att ta hänsyn till hur mycket forskningstid den sökande haft under perioden för 
meriteringen multipliceras publikationspoäng med en vikt F=2-p/100 där p är procent 
forskningstid enligt bemanningsplanen. F varierar då mellan 1 (för 100 % forskningstid) 
och 2 (för 0 % forskningstid).  
• Ansökan som inte erhåller några publikationspoäng eller bara erhåller 
publikationspoäng i kategorin populärvetenskap avslås. 

http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf
http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf
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Externa medel 
• Vid tidigare utlysningar har det ibland varit svårt att avgöra om anslagen avsett 
forskning eller annat. Den sökande ska därför motivera att varje redovisat anslag ur 
finansiärens perspektiv i första hand är ett forskningsanslag, det räcker alltså inte att 
bara ange att anslaget använts till forskning. Detta ska göras extra tydligt för anslag från 
finansiär som inte primärt är forskningsfinansiär (t.ex. är Vetenskapsrådet primärt en 
forskningsfinansiär medan Skolverket inte är det). Finansiär ska alltid anges. Det ska 
anges om anslaget är öppet utlyst och erhållet i konkurrens eller ej. 
• Anslaget räknas för den tidpunkt när formellt besked är erhållet, inte när anslaget 
förbrukas. Om t.ex. besked om anslag från Vetenskapsrådet erhölls i november 2012 och 
dispositionstiden för anslaget är 2013-2016 ska år 2012 anges i ansökan. 
• Endast den sökandes andel av anslaget redovisas enligt följande: Vid flera sökande 
räknar huvudsökande 50 % av beloppet. Resterande 50 % räknas som om det fördelas 
lika på övriga sökande. Det är sökande som namnges i ansökan som ska redovisas, inte 
de som förbrukar medlen. Exempel: I ansökan ingår huvudsökande HH, medsökande 
MM, medsökande NN och ej namngiven postdoc. Medlen förbrukas av HH, MM, postdoc 
PP och forskare FF (vilken ersätter NN som fått andra uppdrag). Då kan HH, MM och NN 
redovisa anslaget men inte PP och FF. 
• Endast andelar som var och en är minst 50 tkr redovisas. Exempel 1: Ett anslag på 
2000 tkr har en huvudsökande och fyra medsökande. Huvudsökande redovisar då 1000 
tkr och varje medsökande 250 tkr. Exempel 2: Ett anslag på 200 tkr har en 
huvudsökande och tre medsökande. Huvudsökande redovisar då 100 tkr men 
medsökandes andel (33 tkr) understiger beloppsgränsen 50 tkr och kan inte medräknas. 
Exempel 3: Ett anslag på 40 tkr har ensam sökande och kan inte medräknas eftersom 
det understiger 50 tkr. 

Poängberäkning och betygssättning 
• Summan av maxbetygen för de tre meritkategorierna (publikationer, externa medel 
och forskningsplan) är 100.  
• Vad gäller fördelning mellan de tre meritkategorierna är ett problem att det inte är 
säkert att det är den sökande som skrivit forskningsplanen. Det kan t.ex. vara en 
forskningsplan från en forskargrupp som den sökande ingår i. Därför bör inte denna 
rangordning ges alltför stor relativ vikt. Inte heller externa anslag bör ges för stor vikt, 
eftersom det i och med kravet ovan på att endast redovisa forskningsanslag kan bli 
relativt få anslag som räknas. Viktfördelningen är: Publikationer 50, externa anslag 25, 
forskningsplan 25. 
• För anslagen till nydisputerade gäller, eftersom nydisputerade har haft färre 
möjligheter att meritera sig utöver avhandlingen, forskningsplanen ges högre relativ 
vikt. Externa medel medräknas inte eftersom tidigare utlysningar visat att det för 
nydisputerade bara är meriter som medsökande som åberopats, vilket gett alltför stort 
utslag.  Viktfördelningen är: Publikationer 50, forskningsplan 50. Redovisning av 
meriter görs på samma sätt som ovan, men rangordning görs i separat tabell för 
nydisputerade. Nydisputerad sökande som inte erhåller anslag från denna utlysning 
räknas då istället automatiskt som sökande den ordinarie utlysningen. 
• För att betygssättningen för publikationer och externa anslag ska vara jämförbar med 
betygsättningen för forskningsplanen bör även den senare vara relativ. De 
forskningsplaner som bedöms vara inom det utbildningsvetenskapliga området och 
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bedöms ha tillräckligt hög kvalitet rangordnas av en bedömargrupp så att den lägst 
rankade godkända forskningsplanen ges betyget 0 och den högst rankade ges betyget 
25. De övriga forskningsplanerna ges betyg 0-25 (flera planer kan ges samma betyg).  
• En extern bedömargrupp (2 personer) gör den kvalitativa granskningen av 
forskningsplanerna som ingår i ansökningarna enligt Appendix 1. 
• Vid lika poäng beaktas först publikationspoäng och därefter forskningsplanens poäng. 

Övrigt 
• Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen och under senaste året fram till 
sista ansökningsdatum innehaft i genomsnitt minst 50 % anställning vid Umeå 
universitet, eller hos skolhuvudman i regionen (Västerbotten och Örnsköldsvik) som har 
forskningssamverkan (ska motiveras i ansökan) med Umeå universitet.  
• Sökande får ha en sammantagen universitetsfinansierad forskningstid om högst 75 % 
under perioden som anslaget får förbrukas under, vilken för denna utlysning är 1/1 
2019 – 31/12 2020. 
• Meriter räknas över samma tidsperiod som vid VR-ansökningar, dvs. åtta år. För att 
förenkla datahantering inräknas meriter från året för ansökan plus de åtta föregående 
kalenderåren, vilket för denna utlysning är 2010-2018. 
• I utlysningen läggs för uppföljning in ett villkor om redovisning som inkluderar bl.a. 
hur medlen förbrukats och vad det resulterat i. 
• Sökande kan endast erhålla ett av anslagen ovan. 
• Sökande ansvarar själv för att föra in publikationsdata i DiVA samt övrig information i 
ansökan på ett korrekt sätt. Felaktigt införd information som gynnar den sökande 
medför att hela ansökan avslås, se Appendix 2. 

Tidsplan 
1/2 Beslutsrekommendation om utlysning från LH:s forskningskommitté 
15/2 Beslut om utlysning av LH:s styrelse 
22/2 Utlysning 
24/5 Deadline för ansökan 
1/8 Deadline inrapportering i DiVA för sökande 
9/8 Utskick av DiVA-utdrag till sökande  
16/8 Alla eventuella korrigeringar i DiVA klara 
23/8 Beredning av fördelningsförslag klar 
September Beslutsrekommendation om fördelning från LH:s forskningskommitté 
September Fördelningsbeslut av LH:s styrelse 

Beslutsrekommendation 
LH:s styrelse fastställer i enlighet med förslag från LH:s forskningskommitté riktlinjerna 
i detta dokument avseende utlysning och bedömning av ansökningar om 
forskningsmedel. 
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Appendix 1: Anvisningar för bedömning av projektplaner som ingår i ansökningarna 
till Lärarhögskolans sökbara forskningsresurs inom utbildningsvetenskap. 
En extern bedömargrupp (2 personer) gör den kvalitativa granskningen av projektplanerna 
som ingår i ansökningarna. Betygssättning görs med en förenklad version av 
Vetenskapsrådets bedömning av vetenskaplig kvalitet på projektansökningar.  Bedömningen 
görs utifrån två av de fyra kriterier som VR använder sig av, ”projektets vetenskapliga 
kvalitet” och ”genomförbarhet”, men med en förenklad betygsskala. Vetenskapsrådets 
kriterium om nytänkande och originalitet utgår i denna förenklade bedömning och ”sökandes 
kompetens” bedöms genom publikationer och externa anslag.  
 
Projektets utbildningsvetenskapliga kvalitet  
Projektplanens utbildningsvetenskapliga kvalitet bedöms i en 4-gradig skala (0-3). Frågor 
relevanta att ställa till projektplanen är: Är det föreslagna projektet tydligt, välmotiverat och 
övertygande? Är problemdefinitionen, de föreslagna åtgärderna och forskningsöversikten väl 
beskriven? Är valen av forskningsmetod, infrastruktur, utrustning och fältarbete 
ändamålsenliga? Är forskningsplanen utbildningsvetenskaplig enligt LH:s definition? Om och 
endast om svaret på den sista frågan är nej så ges betyg 0 oavsett ansökans övriga kvaliteter. 
 
Betygsskala utbildningsvetenskaplig kvalitet 

Betyg Beskrivning 
3 Stark ansökan med försumbara svagheter 
2 God ansökan med mindre svagheter 
1 Ansökan innehåller tydliga svagheter 
0 Uppfyller ej LH:s definition av utbildningsvetenskap 

 
Genomförbarhet 
Projektplanens beskrivning av genomförbarhet bedöms i en 4-gradig skala (0-3). Frågor 
relevanta att ställa till projektplanen är: Är projektet vetenskapligt och tekniskt genomförbart? 
Är tidsplanen realistisk? Har projektet tillgång till andra nödvändiga resurser? Är 
forskningsmiljön lämplig för att genomföra det föreslagna projektet? 
 
Betygsskala genomförbarhet 

Betyg Beskrivning 
3 Genomförbart 
2 Troligen genomförbart, men mindre oklarheter eller invändningar föreligger 
1 Tveksam genomförbarhet, tydliga oklarheter eller invändningar föreligger 
0 Forskningsplanen är ej genomförbar 

 
Betygssumman för de båda kriterierna och från de båda bedömarna läggs samman (max 12 p, 
min 0 p) och görs relativ där den högst rankade ges betyget 25 och den lägst rankade 
godkända forskningsplanen ges betyget 0. De övriga forskningsplanerna ges betyg 0-25 (flera 
planer kan ges samma betyg). Ansökan med en forskningsplan som erhåller betyget 0 i minst 
en av de två kategorierna ovan tilldelas ej anslag, i detta fall ska granskarna skriftligen 
motivera varför ansökan erhållit betyg 0. 
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Appendix 2. Hantering av felaktigt införande av publikationer i ansökan 
 
Avsikten med ansökans utformning är att den både ska vara lätt att fylla i och granska och att 
systemet för bedömning ska vara genomskinligt. Den bygger också på att det är den sökande 
själv som ansvarar för att undersöka nivåplacering för sina publikationer och föra in dem på 
ett korrekt sätt i DiVA och i ansökan. Det skulle förlänga handläggningstiden betänkligt om 
det var upp till handläggaren/-arna att granska varje publikation och justera eventuella 
felplaceringar. 
 
Då LH fortsättningsvis använder denna modell för fördelning av medel är det viktigt att de 
sökande har förtroende för modellen och granskningen av ansökningarna. Frågan om hur vi 
ska hantera felaktigt angivna publikationer är komplicerad. Det handlar ytterst inte om 
bestraffning utan om de signaler som vi ger sökande inför nästa ansökningsomgång. Det kan 
inte ses som acceptabelt att chansa och se om man kan komma förbi systemet och hoppas att 
man får igenom publikationer som man själv (kanske med rätta) anser ska ha en viss 
rankning. En mjuk linje där endast felaktigt införda publikationer bortdöms kan leda till ett 
större granskningskrav. En hårdare linje där hela ansökan stryks ger signaler om att det är upp 
till sökande att se till att ansökan är korrekt, vilket underlättar handläggningen, men kan skapa 
missnöje hos dem som eventuellt får sin ansökan bortdömd.    
 
LH håller en medelhård linje och stryker ansökningar som har felaktigt angivna uppgifter som 
medför att personen får högre meritpoäng. Om den felaktiga uppgiften medför en lägre 
meritpoäng räknas den på den låga nivån, även om det i sig också är ett fel begånget vid 
införandet. Det innebär att personen får en lägre poäng än den är berättigad till. På så sätt 
varken gynnas eller bestraffas man av misstaget. Förhoppningen är att denna lösning leder till 
att de som ansöker om medel vinnlägger sig om att föra in sina publikationer korrekt.   
 
Text till missiv och i ansökansformulär 
 
Följande text (och den engelska översättningen) inkluderas i missiv och ansökningsformulär: 
 
”OBSERVERA! Sökande ansvarar själv för att föra in sina publikationer samt övrig 
information i ansökan på ett korrekt sätt enligt anvisningarna. Felaktigt införd information 
som gynnar den sökande medför att hela ansökan avslås. Kontakta gärna LH:s 
forskningshandläggare om något är oklart.” 
 
“NOTE! Applicants are themselves responsible for registering their publications and other 
information in the application correctly according to the instructions. Incorrectly entered 
information that benefits the applicant means that the entire application is rejected. Please 
contact LH’s research administrator if something is unclear.” 
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Bokslut 2017 Lärarhögskolan 
Sammanfattning 

Årets resultat är 346 tkr. Totalt sett är detta resultat 7 129 tkr högre än budgeterat resultat som var 

-6 783 tkr. Skillnaden förklaras enklast om den fördelas mellan de tre verksamhetsgrenarna: 

grundutbildningen (vg1), forskning och forskarutbildning (vg 2) samt övrig verksamhet (vg 7). 

Vg 1: Denna verksamhetsgren förklarar 3 719 tkr av det totala utfallets skillnad mot budget. Årets 

resultat på denna verksamhet är 3 217 tkr och budgeten låg på -502 tkr. Skillnaderna beror till 

största del på nedanstående: 

 resultatet på uppdraget Snabbspåret blev högre än förväntat, 2 451 tkr och 

 resultatet på vh 10 och 11 är 935 tkr högre än budgeterat vilket i sin tur beror på  
1. ökade anslagsintäkter, 1 128 tkr 
2. minskade kostnader för utbildningsgemensamma kostnader, 2 202 tkr samt 
3. ökade utfördelningar till institutionerna, -2 394 tkr 

 
Att utfördelningarna till institutionerna (punkt 3) ökade beror på att genomströmningen, antalet 
helårsprestationer, blev högre 1 739 jämfört med 1 684. Detta motsvarar i procent 87,6 respektive 
84,2 procent. 

Vg 2: Denna verksamhetsgren förklarar 2 149 tkr av det totala utfallets skillnad mot budget. 

Resultatskillnaden förklaras av att utfördelningarna till institutionerna till olika 

forskningssatsningar blev lägre. Främst rör det sig om nedanstående: 

 utfördelningen inom forsknings- och utvecklingsuppdragen blev 636 tkr lägre än 

budgeterat, 

 likaså utfördelningen till samverkansprojekten, 520 tkr lägre och slutligen 

 i budgeten fanns en post till övriga framtida satsningar på 1 000 tkr som plockades bort. 

 

Vg 7: Denna verksamhetsgren förklarar 1 260 tkr av det totala utfallets skillnad mot budget och 

beror på att lönekostnaderna under 2017 varit lägre än förväntat. 

Bokslutssiffrorna är inte definitiva förrän i mitten av februari. Tabellerna kommer då eventuellt att 

behöva justeras. Eftersom tabellsiffrorna i föreliggande dokument är avlästa ur ekonomisystemet 

kommer justeringarna vara av obetydlig karaktär och inte påverka resonemangen eller analyserna i 

bokslutet. 

Föredragande 

Anna Nordström 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli och ledning.  

 

Förslag till beslut 

Lärarhögskolans styrelse beslutar att: 

 

 fastställa förslag till bokslut för 2017. 

 

Detta under förutsättning att förändringarna till följd av de beskrivna justeringarna kommer att 

vara av obetydlig karaktär och inte påverka resonemangen eller analyserna i bokslutet. 

 

Bilagor: Bokslut Lärarhögskolan 2017 

 

Expedieras till: Per Ragnarsson, Carina Henningsson, Lärarhögskolans kansli, Maria Löfgren 
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Lärarhögskolans resultat – totala intäkter och kostnader 
Årets resultat är 346tkr. Det budgeterade resultatet var - 6 783tkr. Differensen mellan årets resultat 

och budgeterat resultat är 7 129 tkr. Se tabell 1. 
 
Tabell 1: Resultaträkning, totalt 2017 (tkr)   

 

Utfall 
 

Budget  
 

Prognos 
 

Avvikelse  
utfall-budget 

3 Verksamhetens intäkter     

310 Anslag 8 287 9 288 9 480 -1 001 

315 Medfinansiering 125 125 125 0 

320 Bidrag 18 631 16 292 13 467 2 339 

330 Uppdrag 13 664 6 614 11 864 7 050 

335 Periodiserade externa medel -7 204 -2 634 -646 -4 570 

340 Försäljningsintäkt 313 240 190 73 

380 Finansiella intäkter 21 0 0 21 

390 Fördelade gem intäkter 13 849 13 800 13 800 49 

Summa 47 686 43 725 48 280 3 961 

4 Verksamhetens kostnader     

410 Lönekostnader -14 498 -16 611 -14879 2 113 

490 Övriga personalkostnader -64 -86 -164 22 

510 Lokalkostnader -1 593 -2 006 -1 545 413 

520 Driftskostnader -27 140 -27 589 -28 896 449 

547 Universitetsgem kostnader -3 572 -3 539 -3 539 -33 

548 Fakultetsgem kostnader 0 0 0 0 

549 Institutionsgem kostnader 0 0 0 0 

590 Finansiella kostnader -418 -355 -355 -63 

690 Avskrivningar -56 -319 -56 263 

730 Medel för transfereringar 4 993 0 5 305 4 993 

770 Transfereringar -4 993 0 -5 305 -4 993 

Summa -47 340 -50 504 -49 433 3 164 

8 Årets resultat     

890 Årets resultat 346 -6 779 -1 153 7 125 

Summa 346 -6783 -1 153 7 129 

 

Differensen på intäktssidan är, 3 961 tkr (se tabell 1). 

 

Det är uppdragsintäkterna, budgetkod 330, som står för den största skillnaden, 7 050 tkr och beror 

på att deltagarna i Snabbspåret blev fler än budgeterat samt att speciallärarprogrammet startade 

inom ramen för Lärarlyftet. Något som inte var känt då budgeten beslutades. 

 

Att utfallet på anslagsintäktera, budgetkod 310, ligger lägre beror på att Umevatoriets verksamhet 

var inkluderad i budgeten (som senare under 2017 fick annan organisationstillhörighet) och 

skillnaden vad gäller bidragsintäkterna, budgetkod 320, beror på att då budgeten beslutades var inte 

intäkterna som erhålls inom ramen för den praktiknära forskningen kända. Detta påverkar också 

utfallet på periodiserde externa medel där avvikelsen är -4 570 tkr. Närmare tre miljoner kronor av 

denna differens beror på att kostnader inom den praktiknära forskningen inte upparbetats i samma 

takt som intäkterna kommit in. 

 

Differensen på kostnadssidan är 3 164 tkr. Kostnaderna var lägre under 2017 än budgeterat. 

 

Det är de lägre lönekostnaderna som är den främsta orsaken och beror på, liksom ovan, att 

Umevatoriets verksamhet var inkluderad i budgeten.  



 

 

Grundutbildningsverksamhetens intäkter, kostnader och 
resultat – totalt och uppdelat per verksamhet 
Årets resultat på grundutbildningsverksamheten är 3 217 tkr. Det budgeterade resultatet var lägre, 

-502 tkr. Differens är 3 719 tkr. Se tabell 2. 

 

Intäktsutfallet är 34 486 tkr. Jämfört med budget är intäkterna 4 959 tkr högre för 2017. Att utfallet 

är högre än budgeterade intäkter beror på: 

 ökade intäkter inom Snabbspåret jämfört med budget, 4 000 tkr och 

 ökade intäkterna inom Lärarlyftet jämfört med budget, 4 557 tkr. 

 

Ett par poster går i motsatt riktning och har minskat intäkterna jämfört med budget. Det är följande: 

 Lärarhögskolan har fördelat ut mer intäkter till institutionerna än budgeterat, skillnaden är 

2 373 tkr samt har 

 kostnaderna inom övningsskoleprojektet blivit lägre än förväntat vilket resulterar i att mer 

medel periodiserats. Detta påverkar intäkterna så att de blir lägre, 1 140 tkr. 

 

Utfallet på kostnadssidan är -31 269 tkr. Budgeterade kostnader är -30 028 tkr. Kostnadsutfallet är 

1 241 tkr högre och det beror främst på att: 

 omfattningen på Snabbspåret ökade på grund av ett ökat antal delatagere och att alla 

deltagare fullföljde utbildningen, 1 571 tkr samt att 

 utfördelningen till institutionerna inom Lärarlyftet ökade och är 4 671 tkr högre än budget. 

Utfördelningen görs med ett kostnadskonto. 

 

Även på kostnadssidan finns det poster som går i motsatt riktning. 

 Avsättningarna till utbildningsgemensamma kostnader blev 2 202 tkr lägre än budgeterat,  

 Beslutade avsättningar från myndighetskapitalet för särskilda satsningar nyttjades inte fullt 

ut, 469 tkr, 

 för andra året i rad minskade omfattningen på projektet vidareutbildning av lärare, VAL, 

med 778 tkr och slutligen 

 kostnadsminskningen i förhållande till budget är inom övningsskoleprojektet, 1 331 tkr. 

 

Tabell 2: Resultaträkning 2017, Grundutbildning med stödfunktion (tkr) 

Grundutbildning med anslag och stödverksamhet, verksamhet 10 och 11 
Lärarhögskolans utbildningsram (anslagsintäkter) var för 2017, 138 310 tkr. 

 

Kursersättningen till institutionerna uppgick till 100 618 tkr. Gemensamma kostnader för alla 

lärarutbildningar uppgick till 36 757 tkr, varav 21 917 tkr är medfinansiering av fakulteternas 

fakultets- och universitetsgemensamma kostnader. 

 

Resultatet för den anslagsfinansierade utbildningsverksamheten är 935 tkr (138 310-100 618-

36 757). Dessa siffror kan inte utläsas direkt i någon av tabellerna eftersom intäkterna som kommer 

in och ersättningarna som fördelas ut till institutionerna redovisas på samma budgetkod, (310 

anslagsintäkter). Lärarhögskolan hade lagt en nollbudget för den anslagsfinansierade 

utbildningsverksamheten för 2017. Skillnaden mellan utfallet och budget är 935 tkr. Orsakerna till 

differensen kommenteras nedan. 

 Intäkter 

Utfall/budget 

Kostnader 

Utfall/budget 

Resultat 

Utfall/budget 

10 Grundutbildningens stödfunktion 0/0 333/0 333/0 

11 Grundutbildning med anslag 9 690/10 960 -9 088/-10 959 602/0 

12 Grundutbildning med bidrag 11 132/13 482 -11 769/-14 588 -637/-1 106 

13 Uppdragsutbildning 13 664/5 085 -10 745/- 4 481 2 918/604 

Summa 34 486/29 527 -31 269/-30 028 3 217/-502 



 

 

1. Utfallet på Lärarhögskolans utbildningsram är 1 128 tkr högre än budgeterat. I 

budgetpropositionen 2016/17:1 tilldelades universitetet en anslagsökning på totalt 2 227 

tkr till nya platser riktade till lärar- och förskollärarutbildning. Till Lärarhögskolan 

fördelades 1 100 tkr av dessa med en garanti att de resterande medlen skulle fördelas ut om 

utbildningsramen överskreds. I budgeten räknades inte dessa ”garantimedel” in och 

eftersom utbildningsramen överskreds med cirka 4 000 tkr och medlen således fördelades 

ut blev det en differens mellan utfall och budget på denna post med 1 128 tkr. 

 

2. Utfördelningen till institutionerna är 2 394 tkr högre än budgeterat och minskar alltså 

utfallet på resultatet. Anledningen till att utfördelningen ökat är framför allt att 

genomströmningen är högre. Antalet helårsprestationer (HPR) är 1 739 jämfört med 

budgeterat antal 1 684. I procent motsvarar utfallet en genomströmning på 87,6 procent 

jämfört med budgeterat 84,2 procent. 

 

Värt att nämnas i sammanhanget är att utfallet på antalet helårsstudenter (HST) är 14 lägre 

än budgeterat, 1 986 jämfört med 2 000. Utfallet i pengar blev dock detsamma och påverkar 

alltså inte resultatet på den anslagsfinansierade verksamheten. Anledningen till att färre 

HST kan ”kosta” lika mycket som fler är att fördelningen på de olika utbildningsområdena 

skiljer sig åt. I utfallet ligger fler HST på utbildningsområden med högre prislappar. Det rör 

sig framför allt om design och teknik. 

 

3. Slutligen; i budgeten görs avsättningar för utbildningsgemensamma kostnader så som till 

exempel medfinansiering av fakulteternas fakultets- och universitetsgemensamma 

kostnader, kostnader för NyA-systemet och så vidare. Utfallet på dessa är 2 202 tkr lägre 

än budgeterat. Anledningen till detta beror i huvudsak på att ersättningen till kommunerna 

för den verksamhetsförlagda utbildningen blev lägre. Utfallet på antal HST på 

utbildningsområde VFU ligger på 178 st medan budgeten låg på 205, en differens på 27, 

vilket kan förklara de lägre kostnaderna. 

 

Utöver den anslagsfinansierade utbildningsverksamheten redovisas på vh 11 också anslaget som 

erhålls för utbyggnad av ämneslärarutbildning i minoritetsspråk, 4 164 tkr (4 105 tkr för 2016). 

Anslaget har i sin helhet fördelats ut till Institutionen för språkstudier.  

Grundutbildning med bidrag, verksamhet 12 
Det budgeterade resultatet var -1 106 tkr och utfallet -637 tkr. Differensen är 469 tkr. Se tabell 2. 

 

På denna verksamhet redovisas vidareutbildning av lärare (VAL), utländska lärares 

vidareutbildning (ULV), övningsskoleprojektet och utbildningsbidragen som administreras inom 

kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Alla dessa fyra är vad som kallas pågående projekt, 

vilket bland annat betyder att de inte visar resultat. Ett eventuellt resultat förs över till 

nästkommande år via en periodisering. Periodiseringarna har jämfört med budget ökat vilket är en 

effekt av att kostnaderna varit lägre än budgeterat på just dessa projekt och framför allt 

övningsskoleprojektet. Se tabell 1 budgetkod 335. Detta är dock inte något som förklarar skillnaden 

mellan årets resultat och budgeterat. 

 

Skillnaden är främst ett resultat av att Lärarhögskolan avsatt medel från myndighetskapitalet från 

verksamhet 12 som inte fullt ut nyttjats. 

Uppdragsutbildning, verksamhet 13 
Det budgeterade resultatet var 604 tkr och utfallet 2 918 tkr. Differensen är 2 314 tkr. Se tabell 2. 

 

Den första omgången av Snabbspåret genomfördes under 2017. Snabbspåret är ett uppdrag från 

regeringen som samordnas via Arbetsförmedlingen. Syftet är att universitetet ska leverera en lärar- 

förskollärarförberedande utbildning omfattande 26 veckor för arabisktalande nyanlända med 

examen som lärare eller förskollärare. Det är här som den största differensen mellan utfall och 



 

 

budget återfinns, 2 451 tkr. Anledningen till detta är att vid budgeteringen antogs att detta skulle 

vara ett projekt som skulle periodiseras. Det förväntade resultatet på 1 529 tkr har alltså inte 

synliggjorts i budgeten. Vidare blev omsättningen avsevär högre 5 107 tkr istället för den 

budgeterade på 2 614 tkr. Kostnaderna ökade inte i samma takt. 

 

Omsättningen på Lärarlyftsuppdraget ökade också avsevärt jämfört med budget, 8 557 tkr jämfört 

med 4 000 kr. Detta har inte påverkat resultatet i någon högre utsträckning eftersom 94 procent av 

intäkterna fördelas ut till institutionerna. Anledningen till ökningen är att speciallärarprogrammet 

startade inom ramen för Lärarlyftet hösten 2017. Intresset var stort och 58 lärare antogs till 

programmet. 

Forskningsverksamhetens intäkter, kostnader och resultat – 
totalt och per verksamhet 
Årets resultat på forskningsverksamheten är -3 928 tkr. Resultatet är 2 149 tkr högre än det 

budgeterade resultatet på -6 077 tkr. Se tabell 3. 

 

Anledningen till skillnaden mellan utfall och budget på kostnadssidan beror nästan uteslutande på 

att Umevatoriets verksamhet var inkluderad i budgeten med kostnader på 2 000 tkr.  

 

På intäktssidan visar utfalls- och budgetsiffror ett netto av till Lärarhögskolan inkomna intäkter och 

utfördelningar till institutionerna. Omsättningen är i själva verket drygt 50 000 tkr. 

Forskning och forskarutbildning med fakultetsanslag och stödverksamhet, 
verksamhet 20 och 21 
Dessa två verksamheter visar tillsammans resultatet på den anslagsfinansierade 

forskningsverksamheten. Differensen mellan utfall och budget, 2 436 tkr återfinns som nämndes 

ovan främst på kostnadssidan, 2 254 tkr, och beror på Umevatoriets ekonomiska flytt från 

Lärarhögskolan.  

 

På intäktssidan är skillnaden mellan utfall och budget endast 182 tkr. Se tabell 3. I detta nettot ingår 

en post som påverkar intäktsutfallet negativt och det är återigen Umevatoriets ekonomiska flytt. Till 

följd av detta blev utfallet på intäktssidan 1 950 tkr lägre. Å andra sidan blev utfördelningarna till 

institutionerna 2 015 tkr lägre än budgeterat och påverka det totala utfallet i motsatt riktning. Det 

är tre poster som främst skiljer ut sig: 

 utfördelningen inom forsknings- och utvecklingsuppdragen blev 636 tkr lägre än 

budgeterat, 

 likaså utfördelningen till samverkansprojekten, 520 tkr lägre och slutligen 

 i budgeten fanns en post till övriga framtida satsningar på 1 000 tkr som plockades bort. 

Bidragsforskning, verksamhet 22 
På denna verksamhet redovisas regeringsuppdraget om försöksverksamhet med praktiknära 

forskning. Uppdraget ska slutredovisas 2022 och betraktas redovisningsmässigt som ett pågående 

projekt med konsekvensen att årliga under-eller överskott flyttas över till nästkommande år och 

utfallet på resultatet kommer att vara noll.  

 

Tabell 3: Resultaträkning 2017, forskning och forskarutbildning med stödfunktion (tkr) 

 Intäkter 

Utfall/budget 

Kostnader 

Utfall/budget 

Resultat 

Utfall/budget 

20 Forsk. o fo utb m stödfunktion 0/0 -287/0 -287/0 

21 Forsk. o fo utb m anslag -1 125/-1 307 -2 516/-4 770 -3 641/-6 077 

22 Bidragsforskning 294/0 -294/0 0/0 

Summa -831/-1 307 -3 097/-4 770 -3 928/-6 077 

    

  



 

 

Universitetsgemensam verksamhet, intäkter, kostnader och 
resultat – totalt och per verksamhet 
Verksamhet 90 och 91. På verksamhet 90 redovisas Lärarhögskolans stödkostnader för kansliet. 

Det rör sig till exempel om kostnader för tid som kanslichefen och en administratör arbetar med 

annat än Lärarhögskolans kärnverksamhet. På verksamhet 91 redovisas kostnader för 

Lärarhögskolans kansli men också kostnader för Lärarhögskolans  fem programråd, 

lärarutbildningsrådet, forskningskommittén, rektorskostnader och styrelsens kostnader. 

 

Årets resultat år 1 056 tkr att jämföra med budget på –204 tkr. Det är framför allt lönekostnaderna 

som blivit lägre än budgeterat. I samband med byte av biträdande rektor med ansvar för 

utbildningsfrågor, blev det ett glapp och lönekostnaderna blev därför lägre och kansliet har under 

stora delar av året varit kort om personal. Omsättningen är 14 030 tkr.  

Balanserat kapital och dess utveckling 2015-2017 – totalt och 
per verksamhetsgren 
Totalt har det balanserade kapitalet under perioden ökat med 361 tkr, från 75 033 tkr till 75 394 tkr. 

Se tabell 4. Att förändringen av det balanserade kapitalet inte stämmer överens med årets resultat 

på 346 tkr beror på att vid Umevatoriets ekonomiska flytt flyttades också det negativa balanserade 

kapital på 16 tkr som låg där. 

 

Tabell 4: Balanserat kapital 2015-2017: totalt, per verksamhetsgren och per verksamhet (tkr) 

 2015 2016 2017 

VG 1 Grundutbildning med stödfunktion    

10 Grundutbildningens stödverksam 308 213 333 

11 Grundutbildning med anslag 20 724 24 324 25 139 

12 Grundutbildning med bidrag 10 364 9 689 9 052 

13 Uppdragsutbildning 1 949 2 115 5 033 

Totalt 33 344 36 341 39 558 

VG 2 Forskn o fo utb m stödfunktion    

20 Forskn, forskarutb stödv-het 299 39 -287 

21 Forskn o fo utb med fak.anslag 36 622 35 672 32 086 

22 Bidragsforskning 42 61 61 

Totalt 36 963 35 772 31 860 

VG 7 Övrigt    

90 Univ gemensam stödverksamhet 2 246 -83 210 

91 Universitetsgemensamt ö budget 881 3 003 3 766 

Totalt 3 128 2 920 3 976 

TOTALT 73 435 75 033 75 394 

 

Inom grundutbildning med stödfunktion har det balanserade kapitalet ökat med 3 217 tkr, 

från 36 341 tkr till 39 558 tkr. 

 

På vh 11 finns ett balanserat kapital på 25 139 tkr. Utav dessa medel är 5 912 tkr vikta för 

lärarutbildning i minoritetsspråk, samiska och meänkieli. Anslaget ska fördelas ut till Institutionen 

för språkstudier men förbrukningen har inte legat i nivå med anslaget och därför har ett balanserat 

kapital ackumulerats. Från och med 2017 har anslaget fördelats ut i sin helhet till institutionen.  

 

På vh 12 har det balanserade kapitalet minskat med 637 tkr. Det motsvara kostnaderna under året 

för i budgeten beslutade avsättningar från myndighetskapitalet. 

 

På vh 13 har kapitalet ökat med 2 918 tkr och beror nästan uteslutande på att antal deltagare som 

genomförde utbildningen inom ramen för Snabbspåret blev avsevärt högre än budgeterat. 

Arbetsförmedlingen har samlat in information om uppdragets verkliga kostnader och hur många 



 

 

deltagare som minst behöves för att få Snabbspårets verksamhet att gå ihop. Detta antagligen för 

ersättningen ska överensstämma bättre med kostnaderna för verksamheten.  

 

Det totala balanserade kapitalet på forskning och forskarutbildning med stödfunktion 

är 31 860 tkr vilket är en minskning med 3 862 tkr från föregående år . Minskningen är enligt plan. 

Lärarhögskolan gjorde, i samråd med tidigare universitetsledning, en tillfälligt planerad 

ackumulering av myndighetskapital för särskilda forskningssatsningar. Den ena påbörjades år 2016 

och den andra påbörjades 2017. Utfördelningar till institutionerna involverade i 

forskningssatsningarna kommer pågå till 2020 och vid denna tidpunkt beräknas Lärarhögskolans 

myndighetskapital på denna verksamhet ligga under 10 procent av omsättningen. 

 

På verksamhetsgren 7 har det balanserade kapitalet ökat främst på grund av att lönekostnaderna 

blev lägre än väntat, vilket beskrevs i avsnitten ovan. 

 



 

Missiv 

 

FS 1.6.2-303-18 

 

 
 

Bilaga p 11 A 

2018-02-02 

Sid 1 (1)  

 

 Institution/enhet eller motsvarande 901 87 Umeå www.umu.se   
 

 

 

 

Missiv: Uppföljning av ”Uppföljnings- och åtgärdsplan 2017”  

Bakgrund 
I november varje år genomförs dialoger mellan Lärarhögskolans ledning och respektive 

programrådsordförande om inlämnade programanalyser 

(verksamhetsplan/verksamhetsberättelse) för respektive programråd. Programanalyserna är en 

kombinerad verksamhetsplan och verksamhetsberättelse (VB/VP) för respektive 

examensinriktning, där resultatet av uppföljningar och utvärderingar (ovan numrerade 1 – 8) 

presenteras och diskuteras, liksom förslag till förändringar, åtgärder och utvecklingsinsatser. 

 

Utifrån resultaten i programanalyserna planeras eventuella förändringar, justeringar och 

revideringar av programmet i form av en uppföljnings- och åtgärdsplan. Under 2017 har arbete 

utförts enligt plan och resultatet kan följas i bilaga 1. 

Förslag till beslut 
Lärarhögskolans styrelse beslutar att fastställa: 

 

- Uppföljning av ”Uppföljnings och åtgärdsplan för 2017”. 

 

 

Bilagor:  ”Uppföljnings- och åtgärdsplan för 2017, bilaga p 11 B 



Bilaga p 11 B

Ärende/Delmål Ärendetyp

Ansvar 

rektor

Ansvar 

kansli/råd Ärendestatus Kommentar/process:

Förskolärarrådet

Behörighet för förskoleklass i 

förskollärarprogrammet Rektor Maria Jonas Grönt

En utredning har genomförts vid kansliet i dialog med 

kursansvariga i programmet vid Instituitonen för tillämpad 

utbildnignsvetenskap.

Eventuell revidering av UK 3 

(lärarprogrammens sista kurs) med anledning 

av reviderad UK 1 och UK 2. Rektor Maria Jonas Grönt

Respektive råd utredde frågan och bedömnde att ingen 

revidering var nödvändig.

Grundlärarrådet

Genomgång av förkunskapskravens relevans 

och dess enighet i rådande kursplaner - 

grundlärarprogrammet Maria Birgitta Grönt

Progressionsdokument grundlärare Rektor Maria

Birgit 

Anderson, 

Kristina Persson Grönt

Dokumentet är färdigt. Hur det ska implementeras så att det 

gäller för hela utbildningen utreds nu av kansliet. 

Eventuell revidering av UK 3 

(lärarprogrammens sista kurs) med anledning 

av reviderad UK 1 och UK 2. Rektor Maria Jonas Grönt

Respektive råd utredde frågan och bedömnde att ingen 

revidering var nödvändig.

Ämneslärare

Införande av ämnesdiaktik i KPU med förhöjd 

studietakt. Forskarstuderande Styrelse Maria Anna-Karin Grönt

Utredning klar och förslaget har implementerats.

Specilärare-/Specialpedagoger

Speciallärarprogrammet ska examensarbetet 

15 hp (såsom det ser ut i resten av landet) 

eller fortsätta vara 30 hp? Styrelse Maria Birgitta Grönt

Ett förslag till ny struktur för programmet med ett 15 hp 

examensarbete och nytt innehåll kring neuropsykologiska 

funktionshinder har utarbetats för beslut i februari i 

Lärarhögskolans styrelse 2018

Analys undersöka intresse hos länets 

skolledare om behov av speciallärare. Kanslichef Maria Lars Rött Undersökningen genomfördes inte.

Utredning IKT specialpedagog- och 

speciallärarprogrammen Rektor Maria

Monicka 

Liljeström, ia Gult

Utredningen är genomförd. Resultatet har diskuterats i  

rådet och lett till . . . . 

Studie- och yrkesvägledarrådet

Diskussioner om att påbörja en utredning om 

ny struktur för studie- och 

yrkesvägledarprogrammet Rektor Maria Kanslichef Grönt

Utredningsdirektiv är framtagna och beslutade, likom 

finansiering av utredningen. Resultatet av utredningen 

presenteras våren 2018.

Uppföljnings- och åtgärdsplan 2017
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Missiv: ”Uppföljnings- och åtgärdsplan 2018”  

Bakgrund 
I november varje år genomförs dialoger mellan Lärarhögskolans ledning och respektive 

programrådsordförande om inlämnade programanalyser 

(verksamhetsplan/verksamhetsberättelse) för respektive programråd. Programanalyserna är en 

kombinerad verksamhetsplan och verksamhetsberättelse (VB/VP) för respektive 

examensinriktning, där resultatet av uppföljningar och utvärderingar presenteras och diskuteras, 

liksom förslag till förändringar, åtgärder och utvecklingsinsatser. 

 

Rektor för Lärarhögskolan återkopplar resultatet av Lärarhögskolans kvalitetsarbete och förslag 

till förändringar, åtgärder och utvecklingsinsatser till Lärarhögskolans styrelse i december varje år 

i form av en uppföljnings- och åtgärdsplan som styrelsen fastställer. Återkopplingsdialog med 

respektive ingående institution, enligt 1) uppföljnings- och åtgärdsplan, sker i januari nästföljande 

år. Vid denna dialog sker även 2) uppföljning av och dialog kring bemanning, 

kompetensförsörjning och kompetensutveckling i relation till Lärarhögskolans 

programutbildningar samt dialog kring resultat av 3) kursutvärderingar.  

Lägesrapport från institutionsdialoger 
Dialoger har i januari 2018 genomförts med följande 6 institutioner som direkt och indirekt berörs 

av innehållet i Uppföljnings- och åtgärdsplanen: 

 

- Institutionen för naturvetenskapernas- och matematikens didaktik, 

- Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, 

- Pedagogiska institutionen, 

- Institutionen för idé- och samhällsstudier, 

- Institutionen för estetiska ämnen, 

- Institutionen för språkstudier. 

 

Ytterligare dialoger med minst 4-5 institutioner genomförs i februari-mars 2018. 

 

Uppföljnings- och åtgärdsplan: 

De områden som berör respektive institution i ”Uppföljnings- och åtgärdsplanen” har 

kommunicerats i dialogen. I några fall ombeds institutioner att revidera kurser eller stärka upp 

vissa inslag i utbildningen. En avstämning av det pågående arbetet görs i april 2018. Slutgiltig 

uppföljning av att åtgärderna har vidtagits sker vid Lärarhögskolans styrelsemöte i februari 2019.  

 

Kompetensuppföljning: 

Vid dialogerna diskuterades kompetensförsörjning i relation till Umeå universitets 

lärarutbildningar utifrån institutionernas kompetensförsörjningsplaner. Vid många institutioner 

är utvecklingen god, bland annat kan följande noteras: 

 

- Stark utveckling av området specialpedagogik vid Pedagogiska institutionen med många 

lektorer och docenter aktiva i miljön som både utbildar och forskar. För närvarande 

rekryteras också en professor i specialpedagogik, 
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- Överlag finns vid Pedagogiska institutionen en hög andel docenter och likaså vid 

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.  

 

- Vid Institutionen för språkstudier rekryteras en professor i pedagogiskt arbete med 

inriktning mot språk, bland annat med stöd från Lärarhögskolans riktade satsningar. 

Ytterligare en professor i språkdidaktik är under behörighetsprövning. Detta kommer att 

stärka såväl grundutbildnings som forskarutbildning och den avancerade nivån, 

 

- Hög andel disputerade vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, 100%. 

 

- Området matematikdidaktik vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens 

didaktik stärks upp med fler lektorer, bland annat via Lärarhögskolans satsningar. 

 

Följande problem framkommer: 

 

- Vikten av att en professor inom barns utveckling och lärande kan rekryteras vid 

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Medel ur Lärarhögskolans riktade 

satsningar har avsatts för detta i det fall fakulteten beviljar en rekrytering. Utbildnings- 

och forskningsmiljön med hela förskolärarprogrammet samt grundlärarprogrammet med 

inriktning mot fritidshem som grund är omfattande och behöver en vetenskaplig ledare 

(jämför med motsvarande rekryteringar vid Institutionen för språkstudier). 

 

- Stora rekryteringsbehov finns vid Institutionen för språkstudier och vid Institutionen för 

tillämpad utbildningsvetenskap inom en mängd områden: svenska för tidiga år, svenska 

för senare år, svenska som andraspråk, engelska med didaktisk inriktning. 

Lektorsanställningar är utlysta, vissa med viss andel forskningstid bland annat från 

Lärarhögskolans riktade satsningar, men eftersom dessa tar lång tid att bereda har även 

vikariat utlysts för att täcka upp i mellanperioden. Det finns i och med detta en risk för att 

en stor del av undervisningen inom vissa områden utförs av vikarierande lärare, vilket inte 

är hållbart på längre sikt. UKÄ har bland annat kritiserad en liknande situation i 

grundlärarprogrammet mot inriktning mot fritidshem. 

 

- Mycket svårt att rekrytera lektorer inom studie- och yrkesvägledning, fritidshem, svenska 

mot tidigare år, svenska som andraspråk och i viss mån förskola. Även specialpedagogik är 

ett område där rekryteringar är problematiska pga stor nationell konkurrens om 

disputerad kompetens. Vissa fortbildningsinsatser pågår vid institutionerna (framförallt 

vid Institutionen för språkstudier och vid Institutionen för tillämpad 

utbildningsvetenskap) för att kompetensutveckla personal inom några av dessa områden, 

 

- Behov av att anställa adjunkter tillsvidare föreligger inom ett par områden där det är svårt 

att rekrytera disputerad personal. Två institutioner har fått dispens för att anställa 

adjunkter tillsvidare (Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och Estetiska 

ämnen). De adjunkter som rekryteras är många gånger högt kvalificerade förstelärare och 

bidrar med mycket värdefull skolerfarenhet i Umeå universitets lärarutbildningar. En 

institution, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, har ett särskilt 

kompetensutvecklingsprogram för de adjunkter som rekryteras som innebär att de 

regelbundet praktiserar inom sin profession för att hålla sin kompetens uppdaterad.  
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- Trots ett antal vikariat och de fåtal fasta anställningar som tillsätts av adjunkter är dock 

helhetsbilden att andelen adjunkter som är verksamma i Umeå universitets lärarprogram 

minskar vid samtliga institutioner till förmån för lektorer.  

 

- Området de samhällsorienterande ämnenas didaktik har stärkts upp via Lärarhögskolans 

forskningssatsningar 2016-2020. Inom samhällskunskapens didaktik (sebare år) finns 

undervisningskompetens (en lektor som hyrs in från Pedagogiska institutionen), men 

kompetensförsörjningsläget är bräckligt då få personer har denna kompetens vid lärosätet.  

 

Kursutvärderingar: 

En genomgång av framkomna synpunkter i kursutvärderingar görs vid respektive dialog. 

Institutionerna delar bilden av att kravnivåer vid seminarier (dvs. hur den individuella 

studentinsatsen vid obligatoriska seminarier bedöms) ibland ifrågasätts av studenterna. Detta 

diskuteras i lärarlag och vid arbetsplatsträffar och samtliga institutioner har utvecklat strategier 

för att komma till rätta med detta. Det framkommer också att intresset från studenter att fylla i 

kursutvärderingar minskar ju längre fram i utbildningen som de kommer. Institutioner vidtar 

olika åtgärder för att komma till rätta med detta, exempelvis genom att schemalägga 

utvärderingar. 

 

Övrigt: 

Information om Uppföljnings- och åtgärdsplanen har även delgetts avnämare via det Strategiska 

samverkansrådet måndag den 29/1 2018. 

 

Under februari 2018 upprättas plattformar för alla Lärarhögskolans programutbildningar i 

Cambro där resultatet av pågående och genomfört kvalitetsarbete (resultat av 

programutvärderingar, programanalyser samt Uppföljnings- och åtgärdsplan) för respektive 

program presenteras. 

Förslag till beslut 
Lärarhögskolans styrelse noterar ovanstående och beslutar att fastställa: 

 

- Uppföljnings och åtgärdsplan för 2018. 

 

Bilagor: Uppföljnings- och åtgärdsplan för 2018, bilaga p 12 B 
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Ärende Tid / prio Tidsplan Ansvar rektor Ansvar kansli Status Kommentar/process: Rådsarbete Institutionsdialog

Prefekt- och 

studierektorsmöte Studenter*

Avnämare/samverka

nsråd** Kommentar process

Förskollärarrådet

Kravnivåer seminarier Medel 2018 Rektor för LH

Kanslichef 

(handläggare 

utses)

Vid dialogen konstaterades att mycket har hänt på detta 

område under året. Institutioner har tagit tag i frågan, 

men fler åtgärder behöver ev. vidtas. Återkoppling 

institutionsdialoger. Frågan förs till Lärarutbildingsrådet 

för fortsatt diskussion om åtgärder. Lärarutbildningsrådet

Återkoppling 

institutioner

 Ja första Info 28/11 

2017

Återkoppling 

studentdialoger 

samti 

Lärarutbildningsråd Ja

Översyn kursplaner i estetiska ämnen Medel våren 2018 Rektor för LH

Kanslichef 

(handläggare 

utses)

En översyn av de båda kurserna behöver göras med 

avseende på koncentration framför bredd. Finns 

kompetens inom området dans eller ska dessa inslag 

utgå?

Ja, när kurserna är 

reviderade ska de 

granskas av rådet. Estetiska ämnen Ja, i programråd

Studenter ska ges möjlighet att göra VFU 

på flera skolor, inte bara en skola. Medel våren 2018

Biträdande 

rektor för LH

Kanslichef 

(handläggare 

utses)

Kansliet utreder och ser till att nödvändiga åtgärder 

vidtas. Eventuellt behöver avtalen reviders.

Vid avtalsrevideringar bör 

frågan passea 

Lärarutbildningsrådet och 

samverkansrådet.

Institutionen för 

tillämpad 

utbildningsvetenskap

 Ja första Info 28/11 

2017

Ja, eventuella 

avtalsförändringar 

blir en fråga 

samverkansrådet

Önskemål om besök från LH:s ledning i 

programrådet Medel våren 2018 Rektor för LH Kanslichef LH:s ledning medverkar gärna.

Grundlärarrådet

Flytt av VFU-kurs inför våren 2019, F_3 

och 4-6 Hög våren 2018

Biträdande 

rektor för LH

Kanslichef 

(handläggare 

utses)

Flytta en kurs som Biträdande rektor för LHrs riskerar att 

förkortas på grund av skollov. Utredning som leds av 

handläggare vid kansliet där medverkande institutioner 

deltar samt ledamot från programråd. Ett förslag tas fram, 

gärna med flera alternativ, som bereds av rådet och går 

därefter upp till styrelsen i juni. Ja Ja  Ja Info 28/11 2017 

Berednign i 

programråd där 

studenter ingår samt 

återkoppling vid 

studentdialog

VFU-nätverk + ev. 

samverkansråd

Fritidshemsperspektiv i UK Hög dec-januari Rektor för LH

Kanslichef 

(handläggare 

utses)

Återkoppling institutioner avseende följande kurser: 1) 

Inledande kurs, 2)BFL och 3) UUL. LH:S ledning 

återkopplar till institutioner där perspektive behöver 

förstärkas. Ja, ordförande granskar. Ja  Ja Info 28/11 2017

Vid studentdialog 

samt direkt till 

studenter på 

programmet.

Revidering kurser i läs- och skriv, 

engelska mm Hög dec-februari Rektor för LH

Kanslichef 

(handläggare 

utses)

Reviderade kurser ska granskas av programrådet innan 

beslut tas. Därefter slutgranskning av kansli. Arbetet ska 

kopplas till matrisarbetet. En första presentation av 

arbetet gavs vid rådsmötet i november 2017. Ja Ja Ja i programråd 

Färdigställande och fastställande av 

progressionsdokument avseende 

skrivande och vetenskaplig skolning, 

teori och metod. Hög dec-februari Rektor för LH

Kanslichef 

(handläggare 

utses)

Resultatet presenteras vid rådets näta möte i november. 

Därefter ska samtliga progressionsdokument skickas till 

LH:s kanslichef för vidare beredning och beslut. Det gäller 

dokumententen för samtliga utbildningsprogram, dvs. 

förskola, fritidshem, F-3 och 4-6. Rådet underströk vikten 

av att erfoderlig didaktisk kompetens i engelska, vilket har 

kommuniverats till Lärarhögskolans rektor som tar upp 

frågan med institutionen. Ja

Ja Instituitonen för 

språkstudier.

 Ja första Info 28/11 

2017

Ja i programråd samt 

direkt till studenter 

inom programmet.

UK 3 för F-3 och 4-6 Medel jan-juni Rektor för LH

Kanslichef 

(handläggare 

utses)

Behöver en ny UK 3 skapas för F-3 och 4-6 för att anpassas 

till den nya strukturen?  Kansliet undersöker med 

programrådsordförande och påbörjar en ev. 

beställningsprocess i dialog med rådet enligt 

Lärarhögskolans handläggningsordning. Ja Ja

Uppföljnings- och åtgärdsplan 2018



Ämneslärarrådet

Tillräcklig ämnesdidaktik i alla ämnen Medel januari-juni Rektor för LH

Biträdande 

rektor för LH-

Karin

1) programrådet bereder ett förslag i december eller i 

januari med stöd av handläggare från kansli, 2) Beslut av 

rektor. Tas också upp i vårens dialoger med medverkande 

instituitoner i ämneslärarprogrammet. Förslag minst 15 

hp. Ja Ja

 Ja första Info 28/11 

2017

Ja i programråd samt 

via Cambro

Samarbete Linköpings universitet om 

ämneslärarprogrammet Medel

januari-

december Rektor för LH Kanslichef

Rektor för LH tar första kontakt med dekanen. Medel är 

avsatta. Ja

Avhoppsanalys 2015,2016.2017 Medel

januari-

december Rektor för LH

Anna 

Nordström

1) analys av kansliet, vad händer med de som hoppar av 

och varför, 2) återkoppling programråd. Ja Lärarutbildningsråd

Ja Ja första Info 

28/11 2017, I lärarutbildningsråd

Ja, behandling i 

samverkansråd

Reviderad UK 3 Hög Våren 2018 Rektor för LH

Kanslichef 

(handläggare 

utses)

Kansliet påbörjar en ev. beställningsprocess i dialog 

med rådet enligt Lärarhögskolans 

handläggningsordning. Ja Ja I programråd

Kravnivåer seminarier Medel Våren 2018 Rektor för LH

Kanslichef 

(handläggare 

utses)

För frågan till Lärarutbildningsrådet för fortsatt diskussion 

(se ovan) Ja

Ja Ja första Info 

28/11 2017

Lärarutbildningsråd 

och studentdialoger

Översyn av antalet VFU-veckor i KPU 

fördröjd. Är för få veckor utlagda? Medel Våren 2018 Rektor för LH Kanslichef

LH:s kansli gör överyn och återkopplar till instituitonen så 

att eventuella brister omedelbart justeras. Korrekt antalet 

VFU-veckor ska läggas ut. Återkoppling råd Ja Estetiska ämnen

Vi diskuterade utredningen om KPU och 

landade i att utredning kring fördröjd 

och yrkeslärare ev. måste tas i särskild 

ordning. Medel

december- 

februari 2018 Rektor för LH Anna-Karin

Utredning påbår i dialog med medverkande instituioner. 

Förslag till nya struktuer ska beredas i rådet. Ja

Ja första Info 17/10 

2017

Programråd och 

studentdialoger

Ja, behandling av 

nytt förslag i 

samverkansråd.

Specrådet

Anpassa utbildningen till ny förordning 

med nya och utökade krav på innehåll 

om neuropsykiatriska funktionshinder 

samt 15 hp examensarbete . justera mål 

särskilt under termin ett till 

examensordningens mål. Hög dec-februari Rektor för LH Birgitta

1) Rådet behandlar ett förslag till handläggningsordning 

som sedan beslutas i styrelsen i december, 2) 

handlägggare från kansliet och mindre grupp ur rådet 

utarbetar ett förslag, 3) beredning i rådet i slutet av 

januari, början av februari, 4) beslut om kursuppdrag i 

styrelse i mitten av februari. Arbetet kopplas till 

matrisarbetet. Ja

Ja första Info 28/11 

2017

Programråd, 

studentdialoger och 

Cambro

Information i 

samverkansråd

2/3 -utvärdering ersätter 

programutvärdering Medel jan-juni Rektor för LH Kanslichef Programrådsförande och kanslichef arbetar med frågan. Ja Programråd 

Syv-rådet

Utredning programstruktur SYV Hög Våren 2018 Rektor för LH Kanslichef

Programrådsordförande reviderar uppdraget (att det ska 

ske i dialog med olika parter + tidsramar) och rektor 

fastställer uppdraget (december). Utredning påbörjas i 

januari med särskild utredare. 

Ja första Info 28/11 

2017

Programråd och 

studentdialoger

Information om 

utredningen i 

samverkansråd

Kan överenskommelse om fler 

praktiplatser slutas med Norrbotten. Medel Våren 2018 Rektor för LH Kanslichef

Hela ersättnignsfrågan för praktiksamordning SYV bör ses 

över i kommande års budgetprocess. Inga avsättningar 

från studentpengen görs till kansliet som handlägger all 

VFU. Frågan om bristen på VFU-platser ska behandlas i 

samverkansrådet. I första hand undersöks alltså en 

lösning inom regionen via samverkansrådet. Därefter 

övervägs en eventuell utvidgnin. Ja

Ja, Institutionen för 

tillämpad 

utbildningsvetenskap.

Programråd och 

studentdialoger

Ja, behandling i 

samverkansråd

Programrådstillhörighet för 

yrkeslärarprogrammet bör utredas. 

Avvakta audit. Medel 2018

Biträdande 

rektor för LH Kanslichef Ja

Ja, Pedagogiska 

institutionen och 

Inststitutionen för 

tillämpad 

utbildnignsvetenskap 

samt Institutionen för 

idé- och samhällstudier.

Ja första Info 28/11 

2017 Programråd

* Återkoppling av hela uppföljnings- och 

åtgärdsplanen sker i februari 2018 i 

särskild Cambro-sida för programmet.



** Återkoppling av hela uppföljnings- 

och åtgärdsplanen sker i februari 2018 i 

samverkansrådet.

Institutionsdialoger generellt

Återkoppling enligt ovan

Resultat i kursutvärderingar, 

Årlig dialog med institutionsledningar. Hur får vi 

Lärarhstudenternas synpunkter, där man samläser.

Bemanning och kompetensförsörjning

VFU-besök Bemanning, mm i institutionsdialoger

Programanalyser på Aurora från januari

Programhemsidor Cambro Marie

Kravniåver seminarier

Ämnesdidaktik i ämneslärarprogrammet
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Missiv Delegationsordning för Lärarhögskolan 

vid Umeå universitet 

Bakgrund 
Vid Umeå universitet ska beslutsprocessen på alla nivåer vara transparent och lättillgänglig. 

Delegationsordningen ska vara väl definierad och tydlig. Denna delegationsordning utgår från 

rektor för Umeå universitet. I delegationsordningen förtecknas ärendeslag och ärenden där rektor 

för Umeå universitet ursprungligen är beslutsfattare. Av delegationsordningen framgår under 

respektive avsnitt i vilken omfattning som beslutanderätt delegeras till nästkommande nivå. 

Numreringen följer rektors delegationsordning och är således inte löpande. 

Föreliggande förslag till delegationsordning är en mindre revidering av delegationsordning från 

2012-11-13. Ändringarna utgörs i huvudsak av att rektor för LH benämns föreståndare. I övrigt är 

det några mindre konsekvensändringar av att rektors delegationsordning ändrats (exempelvis att 

föreståndaren för LH utser examinator vid utbildning vid grund-, avancerad- och forskarnivå, äger 

rätt att besluta om arbetsmarknadspolitisk anställning efter genomförd samverkan, samt beslutar 

om skälighetsledigheter längre än sex månader). Vidare är ett avsnitt om firmatecknare tillagt. 

Beredning 
Förslag till delegationsordning för Lärarhögskolan har beretts av LH:s kansli i samråd med 

planeringsenheten. 

Förslag till beslut 
Lärarhögskolans styrelse beslutar 

 att föreslå rektor för Umeå universitet att fastställa Delegationsordning för 

Lärarhögskolan vid Umeå universitet (Dnr FS 1.1-207-18). 

 



 

 

  

 

 

DELEGATIONSORDNING 
FÖR LÄRARHÖGSKOLAN 
VID UMEÅ UNIVERSITET 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

Typ av dokument:  Regel 
Datum: 18 –XX-XX (beslutsdatum) 
Dnr: FS 1.1-207-18 
Beslutad av:  Rektor  
Giltighetstid:  Tillsvidare 
Område:  Organisation 
Ansvarig enhet:  Lärarhögskolan 
Ersätter dokument: Delegationsordning fastställd av rektor 2012-11-13.  

Dnr UmU 100-2700-11 
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1. Inledning 
1.1 Allmänt 
Vid Umeå universitet ska beslutsprocessen på alla nivåer vara transparent och lättillgänglig. Besluts- 
och delegationsordningen ska vara väl definierad och tydlig. Denna besluts- och delegationsordning 
utgår från rektor. I delegationsordningen förtecknas således ärendeslag och ärenden där rektor 
ursprungligen är beslutsfattare. Dessa är av starkt varierande karaktär. Förteckningen av ärenden är 
givetvis inte heltäckande – rektor fattar dagligen en rad beslut som inte finns upptagna i detta 
dokument.  
Besluts- och delegationsordningen är indelad i fyra huvudavsnitt: 

1. Ekonomi och avtal 
2. Utbildning 
3. Organisation och förvaltning mm. 
4. Personal 

 
Av besluts- och delegationsordningen framgår under respektive avsnitt i vilken omfattning som rektor 
delegerar beslutanderätt till nästkommande nivå.  

1.2 Avgränsningar 
Lärarhögskolan vid Umeå universitets är en centrumbildning organisatoriskt placerad direkt under 
rektor i enlighet med instruktion för centrumbildningen. 
 
Universitetsstyrelsens uppgifter tas inte upp i detta dokument. De av styrelsens uppgifter som regleras 
av förordning återfinns i 2 kap Högskoleförordningen. Rektor ska därutöver förelägga 
universitetsstyrelsen sådana ärenden som är av principiell betydelse eller av större vikt.  

Arbetsfördelningen mellan rektor, prorektor och vicerektorer behandlas inte heller i denna besluts- 
och delegationsordning. För ytterligare information om roller och ansvar, se dokumentet 
Arbetsordning för Umeå universitet, fastställd av universitetsstyrelsen. 

1.3 Givande av delegation 
Beslutanderätt kan delegeras vidare om inte den rätten uttryckligen undantagits i författning eller om 
inte rektor beslutat annat. En utgångspunkt för universitetets delegation är att den ska följa 
universitetets linjeorganisation. 

Delegation av beslutanderätt ska alltid ske så att god förvaltningsrättslig standard upprätthålls, det vill 
säga så att ärenden blir effektivt behandlade med rätt kompetens.  

Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation kan ges till ett beslutande 
organ eller till en enskild funktion/rollinnehavare. Delegering till namngiven person ska inte ske. Det 
är inte tillåtet att delegera till en organisatorisk enhet såsom institution, centrumbildning eller enhet.  
 
För varje beslutsnivå där vidaredelegation förekommer, ska det finnas skriftlig dokumentation. Beslut 
som inte får vidaredelegeras är särskilt markerade med ”X” i denna delegationsordning.  
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1.4 Ansvarsfördelning 
Den som mottar delegation beslutar under eget ansvar. De beslut som fattas med stöd av delegation är 
alla beslut av myndigheten oberoende av om de fattas av styrelse, rektor eller någon annan tjänsteman 
vid universitetet. 

Den chef/nivå som delegerar har alltid ansvar för att ärendet/ärendena blir avgjorda utan oskäliga 
dröjsmål och på ett enhetligt sätt. Det förutsätts också att den delegerande chefen/nivån håller sig 
underrättad om viktigare avgöranden och om den praxis som tillämpas inom verksamhetens olika 
ärendegrupper.  
 
Den som delegerat sin beslutanderätt ansvarar således för att följa upp att mottagaren av delegationen 
har utövat beslutanderätten på ett riktigt sätt. Det är därför viktigt att tänka på återrapportering till 
den som gett delegationen. Uppföljning och återrapportering av vidaredelegering ska ske minst 
årligen. Den som gett delegationen svarar för att ta initiativ till uppföljningen som gärna kan ske i 
medarbetarsamtal. 
 
Samtliga chefer har, förutom vad som anges i detta dokument, skyldighet att i tillämpliga delar utföra 
de uppgifter som anges i övriga regeldokument som fastställts att gälla för universitetet.  
 
Regeldokument som är fastställda av universitetsstyrelsen eller rektor finns tillgängliga på 
universitetets hemsida.  
 
Vid vidaredelegation från fakultetsnivå bör centrumbildningar, enheter och högskolor jämställas med 
institutioner, samt föreståndare med prefekter. 

1.5 Återkallande av delegation samt hänskjutning uppåt 
Den som givit en delegation kan återta den och själv återta beslutsrätten. Återkallandet kan vara 
generellt, för en grupp av ärenden eller gälla ett visst ärende. Den som givit delegationen kan dock inte 
ändra ett beslut som fattats på delegation och som varit gynnande mot enskild person. Återkallandet 
av en delegation ska ske skriftligt och skickas till registrator för diarieföring i universitetets centrala 
diarium. 

Den som mottagit en delegation kan också, när det är motiverat, hänskjuta ett ärende uppåt. 
 

1.6 Firmatecknare 
Firmatecknare är den som har rätt att företa rättshandlingar – exempelvis teckna avtal, anställa eller 
besluta om inköp – i universitetets namn och med bindande verkan för universitetet. 

Rektor och ställföreträdande rektor (prorektor) är Umeå universitets legala företrädare och därmed 
också firmatecknare för universitetet. Om det i ett ärende krävs undertecknande av universitetets 
legala företrädare måste detta utföras av någon av dessa personer. 

Behöriga firmatecknare är de som med stöd av delegation, eller universitetsstyrelsens beslut, har 
befogenhet att företa rättshandlingar som blir bindande för universitetet. Omfattningen av denna 
behörighet framgår av beslutet eller delegationen. 
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1.7 Intern styrning och kontroll  
Universitetsstyrelsen och universitetsledningen har ansvar för den interna kontrollen vid Umeå 
universitet. En årlig uppföljning av bland annat delegationsordningen sker inom ramen för intern 
styrning och kontroll.  

Internrevisionens uppgift är att säkerställa att den interna kontrollen avseende beslut och 
verkställighet är ändamålsenlig och uppfyller grundläggande krav. 
 
Numreringen i denna delegationsordning följer Rektorsbeslut- och delegationsordning för Umeå 
universitet (FS 1.1570-16) och därav är inte det en löpande numrering. Samtliga ärenden som rektor 
avgör eller som avgörs på delegation av rektor ska följa de av universitetsstyrelsen fastställda 
ekonomistyrreglerna. 
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2. Ekonomi och avtal  

2.1 Ärenden som UmU rektor avgör  
 

2.1.1 Allmänt Får ej delegeras 

2.1.1.1 Besluta om modell för redovisning av gemensamma kostnader  

2.1.1.2 Underteckna avtal om samverkan på universitetsövergripande nivå oavsett om avtalet 

innehåller något ekonomiskt åtagande eller inte 

 

2.1.2 Externfinansierad verksamhet  

 Allmänt  

2.1.2.1 Teckna kontrakt och avtal i universitetets namn (se även universitetsdirektören 

p. 2.4.2.1) 

 

 Avtal avseende forskning och uppdragsutbildning  

 Bidragsavtal  

2.1.2.2 Underteckna bidragsavtal med företag utan begränsning av bidragsbeloppets storlek (se 

även universitetsdirektören p. 2.4.2.3) 

 

 Uppdrags- och samarbetsavtal  

2.1.2.3 Underteckna uppdrags- och samarbetsavtal där universitetets ekonomiska andel 

sammantaget överstiger 3 mkr (se även universitetsdirektören p. 2.4.2.4) 

 

2.1.2.4 Underteckna uppdrags- och samarbetsavtal oavsett universitetets ekonomiska andels 

storlek, om avtalet innehåller villkor om:  

- äganderättsövergång av resultat till universitetet;  

- sekretessåtaganden som kan innebära begränsning av offentlighetsprincipen eller 

av publiceringsmöjligheter; 

- obegränsade skadeståndsåtaganden; samt  

- tillämpning av annat än svensk lag 

(se även universitetsdirektören p. 2.4.2.6) 

 

 Sekretessavtal/NDA, LoI/MoU   

2.1.2.5 

 

Underteckna sekretessavtal/NDA med villkor som kan innebära begränsning av 

offentlighetsprincipen (se även universitetsdirektör p. 2.4.2.8) 

 

2.1.2.6 Underteckna LoI/MoU på universitetsövergripande nivå (se även universitetsdirektör 

p. 2.4.2.9) 

 

2.1.3 Beslut om ekonomiska transaktioner  

 Upphandling/inköp  

2.1.3.1 Fatta tilldelningsbeslut enligt LOU, samt teckna därpå följande avtal, för upphandling 

med kontraktsvärde överstigande tröskelvärdet 

 

2.1.4 Personuppgiftsbehandling  

2.1.4.1 Underteckna personuppgiftsbiträdesavtal   
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2.2 Rektors delegation till Lärarhögskolans styrelse 
 

2.2.1 Allmänt Får ej delegeras 

2.2.1.2 Fastställa verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för Lärarhögskolan  X 

2.2.1.3 Fastställa budget för gemensamma kostnader samt ramar inom Lärarhögskolan  X 

2.2.1.4 Fastställa bokslut för Lärarhögskolan  X 

2.2.1.5 Besluta om åtgärder vid över- eller underskott för Lärarhögskolan  X 

2.3 Rektors delegation till föreståndare för Lärarhögskolan 
 

2.3.1 Allmänt Får ej delegeras 

2.3.1.1 Inrätta stipendier inom ramen för gällande bestämmelser  X 

2.3.1.2 Underteckna avtal om samverkan på Lärarhögskolans övergripande nivå oavsett om 

avtalet innehåller något ekonomiskt åtagande eller inte 
 

2.3.2 Externfinansierad verksamhet  

 Avtal avseende forskning och uppdragsutbildning  

 Bidragsavtal  

2.3.2.1 Underteckna bidragsavtal inom Lärarhögskolan med statliga, kommunala och 

mellanstatliga myndigheter samt organisationer och stiftelser, utan begränsning av 

bidragsbeloppets storlek. Observera att om bidragsgivaren är ett företag gäller p. 2.1.2.2 

(delegeras längst 

till kanslichef) 

 Uppdrags- och samarbetsavtal  

2.3.2.2 Underteckna uppdrags- och samarbetsavtal inom Lärarhögskolan där universitets 

ekonomiska andel sammantaget understiger 3 mkr. Observera begränsning i denna 

delegation ovan rektor p. 2.1.2.4  

(delegeras längst 

till kanslichef) 

 Sekretessavtal/NDA, LoI/MoU, Material transfer agreement (MTA)  

2.3.2.3 Underteckna sekretssavtal/NDA. Observera begränsning i denna delegation under 

p. 2.1.2.5 

(delegeras längst 

till kanslichef) 

2.3.2.4 Underteckna LoI/MoU på Lärarhögskolans övergripande nivå  X 

2.3.2.5 Underteckna MTA (delegeras längst 

till kanslichef) 

2.3.3 Beslut om ekonomiska transaktioner  

 Utbetalnings-/bokföringsorder  

2.3.3.1 Teckna utbetalnings-/bokföringsorder inom Lärarhögskolan   

2.3.3.2 Besluta om medfinansiering för Lärarhögskolan  X 

 Upphandling/inköp  

2.3.3.5 Beställa varor och tjänster inom ramen för budget genom avrop från ramavtal  

2.3.3.6 Besluta om direktupphandling av varor och tjänster i samråd med upphandlingsansvarig 

vid universitetsledningens kansli, under förutsättning att direktupphandling får ske och 

att dokumentationskravet uppfylls 
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2.3.3.7 Besluta om att genomföra upphandling och förnyad konkurrensutsättning inom ramen 

för budget i samråd med upphandlingsansvarig vid Universitetsledningens kansli 
 

2.3.3.8 Fatta tilldelningsbeslut för upphandling i samråd med upphandlingsansvarig vid 

Universitetsledningens kansli, samt teckna därpå följande avtal, med kontraktsvärde 

understigande tröskelvärdet 

 

3. Utbildning  

3.2. Rektors delegation till Lärarhögskolan styrelse 
 

3.2.1 Antagning, anstånd och studieuppehåll Får ej delegeras 

3.2.1.1 Besluta om särskild behörighet för program som leder till generell examen X 

3.2.3 Inrättande av utbildning   

3.2.3.2 Fastställa och revidera utbildningsplan för utbildningsprogram (förutom ändringar av 

redaktionell karaktär som får delegeras) 

X 

3.2.3.3 Fastställa programutbud X 

3.2.3.4 Fastställa kursutbud  

3.2.4 Platsantal och platsfördelning  

3.2.4.1 Fastställa antal platser på program  

3.2.4.2 Fastställa antal platser på kurs  

3.2.4.3 Besluta om antalet studenter som antas på program  

3.2.4.4 Inom högskoleförordningens minimigränser besluta om den exakta fördelningen av 

platser mellan betygs- och provgruppen vid urval till program som vänder sig till 

nybörjare 

 

3.2.4.5 Besluta om vakanser på program ska återbesättas och hur många platser som ska fyllas  

3.2.5 Prov, examination och betyg  

3.2.5.1 Besluta om riktlinjer för anordnande av undervisning och prov  

 

3.3 Rektors delegation till föreståndare för Lärarhögskolan  
 

3.3.1 Antagning, anstånd och studieuppehåll Får ej delegeras 

3.3.1.1 Besluta om särskild behörighet för kurser efter förslag från institutionen  

3.3.1.2 Besluta om studieuppehåll  

3.3.132 Besluta att antagen till utbildning på grundnivå och avancerad nivå får fortsätta med 

studier efter studieuppehåll 

 

3.3.1.4 Medge tillstånd till parallelläsning  

3.3.3 Utbytesavtal  

3.3.3.1 Teckna övergripande utbytesavtal för Lärarhögskolan X 

3.3.4 Läsår och terminsindelning  
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3.3.4.1 Besluta om undantag från fastställd läsårsindelning då utbildningen kräver en annan 

förläggning av läsåret/terminen, dock högst fem dagar (med beaktande av 

studiestödsförordningen) 

X 

4. Organisation och förvaltning m.m. 

4.2 Rektors delegation till Lärarhögskolans styrelse 
 

4.2.1 Lokaler Får ej delegeras 

4.2.1.1 Besluta om riktlinjer för dispositionen av lokaler som hyrs av institution eller enhet inom 

ramen för internhyressystemet, dock med undantag av lokaler och materiel som 

sjukvårdshuvudman tillhandahåller 

 

4.3 Rektors delegation till rektor för Lärarhögskolan  
 

4.3.1 Anmälningar/tillstånd vid forskning Får ej delegeras 

4.3.1.1 För forskningshuvudmannens (Umeå universitet) räkning underteckna ansökan till den 

regionala etikprövningsnämnden i Umeå om etikprövning av forskning som avser 

människor  

 

 
 
    Rektors delegation till Lärarhögskolans styrelse  - ej reglerade 
 

 Ledamöter i kommittéer och nämnder Får ej delegeras 

 Utse ledamöter i Lärarhögskolans programråd, lärarutbildningsråd och 

forskningskommitté 

X 

5. Personal  
 
Samtliga ärenden som rektor avgör eller som avgörs på delegation av rektor ska följa den av universitetsstyrelsen fastställda 

anställningsordningen. 

5.2 Rektors delegation till föreståndare för Lärarhögskolan 
 

5.2.1 
 

Anställning Bestämmelse 

 

Kommentar 
  

Får ej delegeras 

5.2.1.1 Besluta om utlysning av 

befattningar i enlighet med 

anställningsordning  

HF, AO   

5.2.1.4 Besluta om anställning av 

kanslichef 

RF, LOA, AF, LAS, 

rektorsbeslut 

Efter samråd med 

universitetsdirektören 

X 

5.2.1.6 Besluta om anställning av teknisk 

och administrativ personal  

RF, LOA, AF, LAS, 

rektorsbeslut 
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5.2.1.7 Besluta om arbetsmarknadspolitisk 

anställning efter genomförd 

samverkan i universitetets centrala 

samverkansgrupp (CSG) 

LOA, AF, LAS, 

förordning 

2000:630 

Information och dialog ska ske 

på arbetsplatsträff (APT) och i 

lokal samverkansgrupp (LSG) 

eller fakultetens 

samverkansgrupp (FSG). 

Samverkan inför beslut sker i 

den centrala 

samverkansgruppen (CSG) 

 

5.2.1.8 Besluta att avbryta en rekrytering AF   

5.2.1.9 Besluta om återanställning av 

anställd som avgått med 

ålderspension 

Rektorsbeslut  X 

5.2.2 Lön och övriga 
anställningsvillkor    

5.2.2.14 Besluta om ny lön vid lönerevision 

för kanslichef 

RALS, RALS-T 

Villkorsavtal, 

Villkorsavtal-T 

Efter samråd med 

universitetsdirektören 

X 

5.2.2.5 Besluta om lön för teknisk och 

administrativ personal 

RALS, RALS-T 

Villkorsavtal, 

Villkorsavtal-T 

  

5.2.2.6 Besluta om närvaroskyldighet på 

arbetsplatsen för 

teknisk/administrativ personal 

 

RALS, RALS-T 

Villkorsavtal, 

Villkorsavtal-T 

I enlighet med lokala 

arbetstidsavtal 

 

5.2.2.7 Besluta om annan stationeringsort 

teknisk/administrativ personal 

  X 

5.2.2.8 Besluta om arvoden (får endast 

vidaredelegeras vid beslut om 

arvoden upp till 2 månader och 

som understiger två basbelopp/år) 

Villkorsavtal, 

Villkorsavtal-T 

  

5.2.2.9 Besluta om lönetillägg (får endast 

vidaredelegeras vid beslut om 

lönetillägg kortare tid än 2 

månader) 

Villkorsavtal, 

Villkorsavtal-T 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Ledigheter    

5.2.3.1 Besluta om rätt till ledighet i 

enlighet med lag och avtal 

Villkorsavtal 

Villkorsavtal-T, 

Tjänstledighets-

förordningen m.fl.  

  

5.2.3.2 Besluta om skälighetsledigheter 

som är 6 månader eller kortare 

Villkorsavtal, 

Villkorsavtal-T, 

Tjänstledighets-

förordningen m.fl. 
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5.2.3.3 Besluta om skälighetsledigheter 

längre 6 månader 

Villkorsavtal, 

Villkorsavtal-T, 

Tjänstledighets-

förordningen m.fl. 

 X 

5.2.5 Omställning (se även 
Anställnings upphörande) 

   

5.2.5.1 Besluta om risk för övertalighet 

med anledning av 

verksamhetsförändring  

Rektorsbeslut, 

MBL, LAS, Avtal om 

omställning 

Gäller övergripande för 

Lärarhögskolan 
X 

5.2.6 Anställnings upphörande 
(varsel, uppsägning) 

   

5.2.6.1 Besluta om skiljande från 

provanställning vid eller före 

prövotidens utgång 

LAS, LOA, HF Undantaget de anställningar 

rektor beslutar om 
 

5.2.6.2 Besluta om besked och varsel med 

anledning av att tidsbegränsad 

anställning enligt LAS och HF 

upphör 

LAS, HF   

5.2.6.3 Besluta om anställds egen begäran 

om uppsägning 

LOA, Villkorsavtal, 

Villkorsavtal-T 
Undantaget de anställningar 

rektor beslutar om 
 

5.2.7 Arbetsmiljö, brand och 
strålskydd 

   

5.2.7.1 Fullgöra de uppgifter som framgår 

av arbetsmiljölagstiftningen, 

brandskyddslagstiftningen, 

strålskyddslagstiftningen, andra 

föreskrifter, det lokala 

samverkansavtalet och den av 

rektor beslutade uppgiftsför-

delningen gällande respektive 

område 

 
 

rektorsbeslut (FS 

1.1.2–723-14), AML 
Mallar för delegering av 

arbetsuppgifter finns i 

regeldokumentet, se 

rektorsbeslut (FS 1.1.2–723-14), 

AML  

 

5.2.8 Miljöledning och miljöskydd    

5.2.8.1 Fullgöra de uppdrag som framgår 

av förordning om 

miljöledningsansvar 2009:907, 

andra föreskrifter och den av rektor 

beslutade uppgiftsfördelningen i 

det systematiska 

miljöledningsarbetet 

rektorsbeslut Kanslichef har visst direkt 

ansvar enligt rektorsbeslut 

2005-02-01 

 

Avseende miljöskydd har 

ansvar för yttre och inre miljö 

enligt miljöbalken 1998:808 

delegerats direkt från rektor till 

prefekt/motsvarande enligt 

beslut Dnr: UmU 103-2365-00 
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6. Förkortningar 
 
AF   Anställningsförordningen (1994:373) 
Villkorsavtal  Avtal som reglerar de generella anställningsvillkoren i staten 
Villkorsavtal-T                 Avtal som reglerar de generella anställningsvillkoren i statens- tillsvidareavtal 
AT   Arbetstidslag (1982:673) 
AML   Arbetsmiljölagen (1977:1160)  
AO   Umeå universitets anställningsordning  
FL   Förvaltningslagen (1986:223) 
FML   Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 
Förordning 2000:630    Förordning om särskilda insatser för personer med funktionshinder som 
                                             medför nedsatt arbetsförmåga 
HF   Högskoleförordningen (1993:100) 
HL   Högskolelag (1992:1434) 
LAS   Lagen (1982:80) om anställningsskydd 
LFA   Lag (1994:261) om fullmaktsanställning 
LOA   Lagen (1994:260) om offentlig anställning 
LoI   Letter of Intent  
LOU   Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 
MBL   Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 
MoU   Memorandum of Understanding 
NDA   Non Disclosure Agreement 
PA-16   Pensionsavtal för statligt anställda 
RALS                                  Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 
RALS-T                              Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet  
                                             - tillsvidareavtal 
RF   Regeringsformen (1974:152) 
RGK   Riksgäldskontoret 
SemL   Semesterlag (1977:480) 
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 Lärarhögskolans kansli 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Missiv Intern arbetsordning för Lärarhögskolan 

vid Umeå universitet 

Bakgrund 
Lärarhögskolans styrelse ska besluta om en intern arbetsordning för Lärarhögskolan. Denna 

arbetsordning kompletterar Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå 

universitet, FS 1.2.1-1127-16, fastställd av universitetets rektor. Arbetsordningen anger 

Lärarhögskolans övergripande organisation och reglerar vissa lednings- och beslutsfrågor 

Föreliggande förslag till arbetsordning är en mindre revidering av arbetsordning från 2012-02-08 

(uppdaterad 2016-02-25). Ändringarna utgörs i huvudsak av att rektor för LH benämns 

föreståndare och biträdande rektor för LH benämns biträdande föreståndare. Analogt med detta 

benämns rektors beslutsmöte istället beslutsmöte. Mandatperioden för föreståndare och 

biträdande föreståndare är fyra år istället för tre (enligt beslut från universitetsstyrelsen). I övrigt 

är det huvudsakligen programrådsordförandenas roll som förtydligats. 

Beredning 
Förslag till Intern arbetsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet har beretts av LH:s 

kansli. 

Förslag till beslut 
Lärarhögskolans styrelse beslutar 

 att fastställa Intern arbetsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet  

(Dnr FS 1.1-1796-17). 

 



1 
 

 

 
 
 
 
 

Intern arbetsordning för 
Lärarhögskolan vid Umeå 

universitet 
 

Kompletterar Instruktion för centrumbildningen  
Lärarhögskolan vid Umeå universitet (FS 1.2.1-1127-16) 

 

Lärarhögskolans styrelses beslut 2018-02-15  

FS 1.1-1796-17 
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Inledning 

Lärarhögskolans styrelse beslutar om en intern arbetsordning för Lärarhögskolan. Denna 
arbetsordning kompletterar Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå 
universitet, FS 1.2.1-1127-16, fastställd av universitetets rektor. Arbetsordningen anger 
Lärarhögskolans övergripande organisation och reglerar vissa lednings- och beslutsfrågor. 

A. Styrelsen, föreståndare1 och biträdande föreståndare2, ledningsgrupp  
samt beslutsmöten. 

Lärarhögskolans styrelses sammansättning, uppgift och utseende regleras i Instruktion för 
centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet, FS 1.2.1-1127-16. 

Föreståndare, biträdande föreståndare: Leder Lärarhögskolans dagliga verksamhet under en 
mandatperiod av fyra år. Föreståndaren är ordförande i styrelsen och biträdande föreståndare är vice 
ordförande. Föreståndarens och biträdande föreståndarens uppgifter regleras av Instruktion för 
centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet, FS 1.2.1-1127-16 och Delegationsordning 
för Lärarhögskolan vid Umeå universitet, FS 1.1-207-18. 

Lärarhögskolans ledningsgrupp: Av Lärarhögskolan sammansatt arbetsgrupp. Består av 
föreståndare, biträdande föreståndare och kanslichef. Ledningsgruppen sammanträder varje vecka. I 
ledningsgruppen behandlas generella planeringsfrågor för beredning och arbetsfördelning. Det står 
föreståndaren fritt att adjungera personer till gruppen. 

Beslutsmöte (BM): Vid BM deltar föreståndare, biträdande föreståndare, kanslichef, 
studeranderepresentanter och föredragande tjänsteman. BM sammanträder var tredje vecka och 
beslutar i frågor enligt Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet, FS 1.1-207-18. 

Ärenden som ska behandlas ska vara inkomna till kansliet senast två arbetsdagar före beslutsmötet. 
Umeå studentkår utser två studentrepresentanter för grundutbildning och en doktorandrepresentant 
som ledamöter vid beslutsmötet. 

 
B. Lärarhögskolans lärarutbildningsråd, programråd och 

forskningskommitté 

Vardera kön ska i normalfallet ha minst 40 procent lärarrepresentation i Lärarhögskolans råd och 
forskningskommitté. 

Lärarutbildningsråd: Lärarutbildningsrådets sammansättning och uppgifter regleras av 
Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet, FS 1.2.1-1127-16. Till 
rådets uppgifter med övergripande programgemensamma utbildningsfrågor hör kvalitetsfrågor och 
innehållet i och organisationen av utbildningen. Föreståndaren eller biträdande föreståndaren ingår 
enligt instruktionen som ledamot i rådet.  

Programråd: Lärarhögskolans styrelse inrättar efter samråd med berörda fakulteters dekaner 
programråd och rådens uppgifter regleras av Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid 
Umeå universitet, FS 1.2.1-1127-16. 
 
Vid Lärarhögskolan finns programråd med beredningsansvar för förskollärarprogrammet, 
grundlärarprogrammet, ämneslärarprogrammet, speciallärar- och specialpedagogprogrammen samt 
studie- och yrkesvägledarprogrammet. I programrådet för ämneslärarprogrammet ingår den 
kompletterande pedagogiska utbildningen och i programrådet för studie- och 
yrkesvägledarprogrammet ingår yrkeslärarprogrammet. Programråden utses på en tid av tre år.  
 

                                                 
1 Benämns f.n. rektor för Lärarhögskolan 
2 Benämns f.n. biträdande rektor för Lärarhögskolan 
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Programråden ska ha ledamöter som återspeglar uppdraget i lärarutbildningen.  
 

Till varje programråd nominerar dekanerna vid humanistiska, samhällsvetenskapliga och teknisk-
naturvetenskapliga fakultetsnämnderna vardera två ledamöter. Lärarhögskolans styrelse utser därefter 
ledamöter. Umeå studentkår utser därutöver två studenter i varje programråd. Vid behov kan 
avnämarrepresentanter inkluderas. 
 
Programrådens ordförande har ett särskilt ansvar i rådet och ska utöver vad som anges i instruktionen: 
 

• granska och analysera samordning, kontinuitet och progression av programmets/inriktningens hela 
innehåll, 

• ta initiativ till utveckling och förbättring av programmet,  
• bereda beslut om utbildningsuppdrag, 
• vid behov utgöra ett stöd till kansliet i tillstyrkan av förslag till nya kurser och revision av befintliga 

kurser som ingår i programmet,  
• genomföra uppföljningar och lämna årlig verksamhetsberättelse för programmet, 
• samverka med kansliets utbildningsledare och Lärarhögskolans ledning, 
• upprätthålla goda kontakter med såväl studerande på programmet som med de institutioner som 

är involverade i programmet, 
• ha huvudansvar för att kontinuerligt genomföra uppföljningar av programmen samt lämna årlig 

verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för det/de program som rådet har beredningsansvar 
för, samt 

• ha huvudansvar för att kontinuerligt återkoppla resultat av genomförda uppföljningar och vilka 
åtgärder som vidtagits till studenter på respektive program.   

 
Lärarhögskolans styrelse utser ordförande för respektive programråd i samråd med berörd institution. 
 
Det står programråden fritt att organisera verksamheten så att avnämarrepresentanterna (som utses 
av Region Västerbotten), endast deltar vid särskilda tillfällen. Det står även programråden fritt att 
adjungera interna eller externa ledamöter till sammanträden i den omfattning man finner önskvärt. 
Programrådens sammanträden noteras i form av protokoll. Dessa läggs därefter ut på 
Lärarhögskolans webb via kansliet. 
 
Forskningskommitté: Universitetets fakultetsnämnder nominerar vardera 1–4 docentkompetenta 
forskningsledare verksamma inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå universitet, till 
ledamöter i forskningskommittén. Ledamöterna utses därefter av styrelsen för Lärarhögskolan. 
Lärarhögskolans styrelse utser vidare ordföranden bland ledamöterna. I kommittén ingår också två 
studeranderepresentanter (forskarstuderande). 
 
Kommitténs uppgifter regleras av Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå 
universitet, FS 1.2.1-1127-16  
 
Ledamöter i Lärarhögskolans styrelse kan inte vara ledamöter i forskningskommittén. 
 
Föreståndare eller biträdande föreståndare kan adjungeras utan rösträtt. 

C. Lärarhögskolans kansli 

Kansliets övergripande uppgifter regleras av Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid 
Umeå universitet, FS 1.2.1-1127-16.  

Kanslichefen: Leder kansliets arbete och anställs av föreståndare för Lärarhögskolan efter samråd 
med universitetsdirektören. Beslutsbefogenheterna regleras av Delegationsordning för 
Lärarhögskolan vid Umeå universitet, FS 1.1-207-18, samt övriga av föreståndaren givna 
delegationer.  

Utbildningsledarna: Är huvudhandläggare av utbildningsfrågor inom Lärarhögskolan och ska 
upprätthålla goda kontakter med programråden och forskningskommittén. Utbildningsledarna 
bereder frågor som rör fakultetsövergripande kurser på grund-, avancerad- och forskarutbild-
ningsnivå. 
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Controller: Är huvudhandläggare av budget-, ekonomi- och statistikärenden. 
 
D. Övrigt 
Prefektmöten: Hålls 2–3 gånger per termin. Mötenas syfte är att sprida information och diskutera 
relevanta frågor mellan Lärarhögskolans ledning och medverkande institutioner. 

Lärarhögskolan anordnar därutöver regelbundna träffar, för kommunikation och diskussion, med 
studierektorer, administratörer m fl. 
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Programförklaring Regionala samverkansrådet  

Denna programförklaring är styrande för det regionala samverkansrådets arbete och har arbetats 

fram i dialog mellan representanter för de ingående parterna som utgörs av a) förskolans- och 

skolans huvudmän i AC-län samt Örnsköldsvik, Region Västerbotten (fortsättningsvis 

huvudmannen) och b) Lärarhögskolan vid Umeå Universitet (fortsättningsvis lärosätet).  

Bakgrund 
De senaste 15 åren har en rad olika samverkansformer mellan parterna prövats. Erfarenheter av 

dessa visar att önskvärd stabilitet och långsiktighet har varit en svår utmaning att få till stånd. 

Trots vilja och goda intentioner har olika omständigheter som omorganisationer, 

personbundenhet eller andra förändringar inom parternas olika organisationer bidragit till att 

uppbyggda strukturer har raserats. Bristen på strukturer har inneburit att parternas tvingats lösa 

samverkansfrågor var för sig i tillfälligt sammansatta arbetsgrupper, exempelvis vid översynen av 

VFU och planering av den så kallade kunskapsveckan vecka 44. Samtidigt har statliga satsningar 

på försöksverksamhet med övningsskolor (ref) och praktiknära forskning (20170316) skapat ett 

ökat behov av att hitta mer hållbara och långsiktiga strukturer för samverkan.  

Parterna har tillsammans (20171127) och var för sig (Lärarhögskolans styrelse 20171205, 

Skolchefsmötet 20171116) tagit inriktningsbeslut eller uttalat sitt stöd för att skapa en ”fungerade 

mötesplats” som ger ökade möjligheter för parterna att verka tillsammans. Allt fler och komplexa 

frågor, exempelvis skollagens krav att utbildnings ska vila på vetenskaplig grund, förutsätter 

samverkan mellan huvudman och lärosäten. I arbetet med att utforma en ny samverkande 

funktion har erfarenheter av tidigare samverkansformer bidragit med viktiga insikter och 

inspiration som ligger till grund för denna programförklaring. Som exempel kan nämnas RUC, 

FoU-råd och det arbete som bedrivits inom ramen för försöksverksamhet med övningsskolor, men 

också mer tillfälliga samverkanskonstellationer, som anger utgångspunkter för det regionala 

samverkansrådets övergripande syfte, mål, syn på samverkan, funktion och mandat, 

verksamhetsinriktning, antal ledamöter och principer för representantskap.  

Syfte  
Det övergripande syftet med samverkansrådet är att stärka dialogen och parternas förutsättningar 

att samverkande bidra till förskolans, skolans och lärarutbildningens utveckling i regionen samt 

främja samverkan och utbyte i partsgemensamma frågor. Rådets arbete ska styras av en ömsesidig 

vilja att bidra till uppfyllandet av detta syfte.  

Mål 
Främja parternas (huvudmännens och lärosätenas) strävan att utveckla för-, grund- och 

gymnasieskolan och lärarutbildning i enlighet med gällande styrdokument.  

Syn på samverkan  
Arbetet i rådet ska utgå från en symmetrisk och komplementär ansats, som innebär att samverkan 

ska utgå från principer om likvärdighet och att parternas olika behov, frågor, kompetenser och 

engagemang ska beaktas. Arbetet i rådet ska präglas av ömsesidig respekt, förtroende och tillit, där 
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utbyte av olika perspektiv, erfarenheter och kunskaper tillför värden och främjar bägge parters 

strävan att tillsammans bidra till såväl förskolans, skolans och lärarutbildningens utveckling. 

Funktion och mandat 
Rådets primära funktion är att vara en samverkande funktion, en mellanarena för parterna på 

regional nivå. Rådet har mandat att initiera och verka som rådgivande organ i de av parterna 

identifierade och överenskomna samverkansfrågor som kräver övergripande strategiska beslut i 

parternas respektive beslutsfattande organ. Samverkansrådet ska inte upprätta avtal som reglerar 

samverkan, detta görs direkt mellan de olika huvudmännen och lärosätet. För att upprätthålla 

långsiktighet och stabilitet i samverkan är avsikten att rådet involveras i alla större frågor som rör 

samverkan mellan förskola/skola och lärarutbildning. Rådet ska med fördel samverka med 

motsvarande samverkansråd, skolhuvudmän och lärosäten i andra regioner. Rådet inrättas 

formellt genom att medverkande parter undertecknar programförklaring. 

Mötesplanering 
Agendan för rådets möten fastställ gemensamt av parterna. Alla parter har likvärdig rätt att föreslå 

möten och ärenden till mötena. En planeringsgrupp bestående av 2-3 ledamöter utses av rådet och 

ansvarar för och genomför den praktiska mötesplaneringen inklusive utskick av kallelse, 

dagordning och protokoll. Ordförandeskapet växlar årligen mellan huvudmannaföreträdare och 

lärosätesföreträdare. 

Verksamhetsinriktning  
Rådets arbete ska ha sin utgångspunkt i såväl skolhuvudmännens konkreta behov av 

verksamhetsutveckling baserat på, bland annat, vetenskaplig grund, som lärosätenas behov av att 

bedriva lärarutbildning och forskning av hög kvalitet och relevans för utbildningssystemet. Rådet 

ska arbeta med alla frågor av övergripande karaktär och som berör samverkan mellan parterna. 

Över tid kan samverkansområdena skifta, men följande områden har identifierats vid rådets 

bildande: 

 

 Verksamhetsförlagd utbildning, 

 Övningsskolor, 

 Kompetens- och lärarförsörjning, 

 Kompetensutveckling och fortbildning inklusive forskarutbildningsnivå, 

 Forskning och utveckling, praktiknära forskning 

 Återkoppling och informationsutbyte kring relevant uppföljnings- och kvalitetsarbete i 

respektive verksamhet. 

 

Samverkansrådet ska ha en samlande paraplyfunktion. För de olika verksamhetsområdena kan 

bildas specifika och operativa grupper som planerar, organiserar och iscensätta aktiviteter som 

syftar till att driva utveckling inom respektive samverkansområden. Exempelvis kan parterna bilda 

en operativ grupp för verksamhetsförlagd utbildning, en annan för övningsskoleprojektet osv.  
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Organisation 
Figur 1: Schematisk bild över samverkansorganisation huvudman och lärosäte 

 

Beslutsnivå 
 

Skolhuvudmännens beslutsnivå Lärarhögskolans styrelse och rektor 

 

 

Ledamöter och dess representantskap 
Det regionala samverkansrådet består av ledamöter från skolhuvudman, Region Västerbotten, 

Lärarhögskolan Umeå Universitet, Institutioner Umeå Universitet samt studentrepresentant, 

enligt följande:  

  

Skolhuvudman Lärosätet, Umeå Universitet 

1 representant från skolhuvudman i Umeå 

kommun 

1 rektor 

1 representant från skolhuvudman i 

Skellefteå kommun  

2 biträdande rektorer 

1 representant från skolhuvudman i Lycksele 

kommun 

1 institutions-/lärarrepresentant 

grundutbildning 

1 representant från skolhuvudman i 

Örnsköldsvik 

1 institutions-/lärarrepresentant 

forskning 

1 representant från R 8 1 studentrepresentant 

1 representant från kranskommunerna 

(Robertsfors, Vindeln, Vännäs, Nordmaling, 

Bjurholm) 

 

1 representant från regionens friskolor  

1 representant Region Västerbotten  

 

 
Universitet/LH Skolhuvudmän 

Beredande nivå 

 

Parts- 

gemensamma 

angelägenheter  
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För att rådet ska kunna arbeta effektivt har antal ledamöter begränsats till relativt få, men parterna 

kan adjungera deltagare vid behov. 

Ledamöterna i samverkansrådet företräder sin organisation och ansvarar för att hitta former för 

att involvera olika aktörer i organisationen i de samverkande frågor som rådet behandlar. 

Ledamöterna ska verka för rådets gemensamma intressen. Som ledamot i rådet har man ansvar för 

att fungerar som länk mellan rådet och de operativa grupperna. Det är här ledamoten kan verka 

strategiskt i ett sammanhang för att involvera fler, skapa delaktighet och spridning.  

 

 



 

Lärarhögskolan 
Lärarhögskolans styrelse 
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Missiv  

Förslag till förändrad programstruktur för speciallärar- och 
specialpedagogprogrammen  
 
Bakgrund  

 
Under våren 2017 remitterade utbildningsdepartementet promemorian 
Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter 
(U2017/01365/UH) till berörda lärosäten. I promemorian förslogs ändringar i 
examensbeskrivningarna för speciallärarexamen och specialpedagogexamen som syftade 
till en fördjupad och breddad kunskap och kompetens i fråga om neuropsykiatriska 
svårigheter, så att barn och elever med neuropsykiatriska svårigheter kan bemötas på ett 
bättre sätt. Det föreslogs att två nya examensmål inom speciallärar- och 
specialpedagogutbildningarna införs och att ett examensmål för speciallärarexamen 
justeras. Lärarhögskolans styrelse beslutade 2017 -12-05 att ge programrådet i uppdrag 
att tillsätta en grupp för att genomföra en översyn av utbildningarnas innehåll och 
struktur samt att ge förslag på erforderliga anpassningar utifrån de nya förutsättningarna.  

 

Beredning 

Programrådet för specialpedagog- och speciallärarprogrammen har utsett en grupp med 
representation från Pedagogiska institutionen, Institutionen för tillämpad 
utbildningsvetenskap, Institutionen för språkstudier. Gruppen har utvecklat ett förslag 
Underlag för kursplanerevidering i samband med ny utbildningsplan specialpedagog 
och speciallärarprogram, 2017-12-21, bilaga 1. En remissomgång av utarbetat förslag har 
nu slutförts och remissvar har inkommit från fem institutioner, se bilagor 2- 6.  
Lärarhögskolans kansli har vägt samman de inkomna remissförslagen och 
vidareutvecklat underlagen samt därefter samverkat med programrådets ordförande. 
Föreslagna medverkande institutioner under termin 1 har även ombetts inlämna en 
beskrivning av sin lärarresurs och forskningsmiljö för de områden som behandlas under 
termin 1. Sammanställningar har inkommit från Psykologiska institutionen, Institutionen 
för språkstudier och Pedagogiska institutionen. Muntlig dialog har även förts mellan 
rektor för Lärarhögskolan och prefekt vid Institutionen för tillämpad 
utbildningsvetenskap utifrån en preliminär version av institutionens 
kompetensförsörjningsplan. 

 

Förslag till styrelsebeslut 

Lärarhögskolans styrelse beslutar att: 

• fastställa förslag till utbildningsstruktur, kursansvar och poängfördelning enligt 
bilaga 1 och 2, 

• uppdra till rektor för Lärarhögskolan att besluta om utvecklingsmedel enligt 
schablon för utveckling av kurser under termin 1, 

• uppdra till den arbetsgrupp som utsetts av programrådet att fortsätta utreda: 
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a) Vilken breddningskurs studerande mot specialpedagogexamen och studerande 
mot speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning ska läsa, 

b) Placering av breddningskursen, först eller sist under termin 3.  
• Uppdra till rektor för Lärarhögskolan att besluta om a och b efter utredning av 

arbetsgrupp och behandling i programråd. 

 

Tidplan 

• 5 december 2017 - Beslut i Lärarhögskolans styrelse om översyn av 
utbildningarnas innehåll och struktur, 

• December 2017 – Utveckling av förslag på utbildningarnas innehåll och struktur 
samt erforderliga anpassningar. Slutgiltigt förslag lämnas till rektor Maria 
Löfgren, Lärarhögskolan, senast 4 januari 2018, 

• Januari 2018 - Remissomgång genomförs, 
• Februari 2018 - Beslut i Lärarhögskolans styrelse om utbildningarnas innehåll och 

struktur samt kursuppdrag och poängfördelning.  

 

 
 
Bilagor 
 

• Underlag för kursplanerevidering i samband med ny utbildningsplan 
specialpedagog och speciallärarprogram, 2017-12-21, bilaga p 16 B 

• Förslag till ny programstruktur för specialpedagog- och speciallärarprogrammen 
inklusive kursansvar och poängfördelning, bilaga p 16 C 

• Remissvar från institutionen för psykologi, språkstudier, naturvetenskapernas och 
matematikens didaktik, tillämpas utbildningsvetenskap, pedagogik, bilaga p 16 D 

 
 
Expediering 
 
 
Mikael Henningsson, institutionen för psykologi  
Simon Wolming, pedagogiska institutionen  
Gunnar Schedin, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap  
Daniel Andersson, institutionen för språkstudier  
Helena Näs, institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik  
Lili-Ann Kling, ordf. programrådet för speciallärar- och specialpedagogprogrammen  
Anna Nordström, Lärarhögskolan  
Agnetha Simm, Lärarhögskolan  
Birgitta Wilhelmsson, Lärarhögskolan  
Maria Löfgren, Lärarhögskolan 
Anna Lindqvist, Lärarhögskolan Diariet  
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Underlag för kursplanerevidering i samband med ny 
utbildningsplan specialpedagog och 
speciallärarprogram, 2017-12-21 
 

Termin 1 (30 hp) Delvis gemensamt för specialpedagog och 
speciallärarprogrammen 
Den första terminen ger en gemensam grund för specialpedagog- och speciallärarprogrammet. Under 
terminen ges kurser som behandlar det specialpedagogiska verksamhets- och forskningsområdet. 
Kurserna ger kunskap om aktuell nationell och internationell forskning, centrala begrepp och teorier 
inom området samt fördjupar kunskap om specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion med 
fokus på bemötande, samtal, samverkan, utredning och bedömning samt förebyggande arbete i syfte 
att undanröja hinder för att möta behoven hos alla elever. Dessutom behandlas området elevers 
utveckling och lärande, funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska svårigheter.  

 
Här följer förslag på teman i relation till examensmålen för de båda 
inriktningarna: 
 

Tema 1: Introduktion, 7, 5 hp (delvis gemensam för alla inriktningar) 
 

Kommentar: Moment 1 läses gemensamt av alla inriktningar. Moment 2 har separat innehåll för 
specialpedagogstudenter respektive speciallärarstudenter. 

Moment 1 (gemensamt för alla inriktningar): Introduktion, 2,5 hp 

Följande områden behandlas i moment 1: 
• Centrala specialpedagogiska teorier och begrepp  
• Historiska perspektiv 
• ICF- funktionsnedsättning/funktionshinder i relation till kategoriskt och relationellt 

perspektiv 
• Barns och elevers utveckling – psykologi och språkstudier 

 

Förslag på medverkande institutioner: 
Pedagogiska institutionen och TUV 

 

 

 

 

 

 

Moment 2a (specialpedagogstudenter): Specialpedagogiska fältet, 5 hp 

Följande områden behandlas i moment 2a: 
• Fördjupning i centrala specialpedagogiska teorier och begrepp (segregering, exkludering, 

integrering, inkludering, delaktighet, likvärdighet, normalitet/avvikelse, differentiering, en 
skola för alla) 

Följande examensmål behandlas i moment 1: 
• visa kunskap om barn och elever i behov av särskilt stöd i ett historiskt perspektiv (enbart speclärarna) 
• visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna (alla) 
• visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det 

pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever, (alla) 
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• Samhälleliga, vetenskapliga och etiska aspekter på den specialpedagogiska verksamheten 
med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter  

• Vetenskap och beprövad erfarenhet 
• Historiska perspektiv 
• ICF- funktionsnedsättning/funktionshinder i relation till kategoriskt och relationellt 

perspektiv 

 

Förslag på medverkande institutioner: 
Pedagogiska institutionen och TUV. 
 

 

 

 

 

 

 

Moment 2b (speciallärarstudenter): Barns och elevers utveckling, 5 hp 

Följande områden behandlas i moment 2b: 
• Barns kognitiva och socio-emotionella utveckling (förskola till tonår) - psykologi 
• Barns språk- och begreppsutveckling (förskola till tonår) – språkstudier 

 

Förslag på medverkande institutioner: 

Institutionen för psykologi, Språkstudier och Pedagogiska institutionen 

 

 

 

 

 

 
Tema 2: Speciallärarens och specialpedagogens yrkesfunktion 
(gemensamt för alla inriktningar), 15 hp: 
 
Följande områden behandlas i tema 2: 

• Professionella samtal 
• Kollegial handledning och kollegialt lärande 
• Samverkan med andra yrkesgrupper 
• Pedagogisk utredning på skol- och gruppnivå, aktuella styrdokument 
• Förebyggande arbete för att undanröja hinder i lärmiljön  
• Förhållningsätt, självkännedom, empatisk förmåga och bemötande 

 

Förslag på medverkande institutioner: 
TUV och Pedagogiska institutionen. 
 

Följande examensmål behandlas i moment 2a: 
• visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik (enbart specped) 
• visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna (alla) 
• visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt 

kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, 
(alla)  

 
 

Följande examensmål behandlas i moment 2b: 
• visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling och stimulans av denna, 

(speclärare) 
• visa fördjupad kunskap om barns och elevers utveckling och lärande och visa kunskap om utveckling och 

lärande hos barn och elever med funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter 
(speclärare) 
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Tema 3: Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer (gemensamt för 
alla inriktningar), 7,5 hp: 
 
Följande områden behandlas i tema 3:  

• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: kognitiva och sociokulturella 
förklaringsmodeller, konsekvenser för lärande - psykologi, pedagogik och TUV 

• Grundläggande kunskaper om neuropsykiatriska utredningar och implikationer för 
pedagogisk praktik - psykologi, pedagogik och TUV 

• Tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i arbetet med anpassningar i olika 
lärmiljöer -  pedagogik och TUV 

 

Förslag på medverkande institutioner: 
Psykologiska institutionen, Pedagogiska institutionen och TUV. 
 

 

 

 
 
 
  

Examensmål som behandlas under tema 3: 
• visa kunskap om funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter (alla) 
• visa förmåga att kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på neuropsykiatriska svårigheter samt 

tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer, (alla) 
• visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete och 

bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, (alla)  
 

Examensmål som behandlas under tema 2: 
• visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, 

föräldrar och andra berörda, (enbart specped) 
• visa förmåga att, beroende på vilken specialisering som valts, vara en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare i frågor som rör  
1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling,  
2. barns och elevers matematikutveckling,  
6. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med utvecklings-störning (enbart speclärare) 

• visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer och yrkesgrupper, (alla) 
• visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera 

svårigheter för individen i de lärmiljöer där barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under förskole- 
eller skoldagen, (enbart speclärare) 

• visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i 
arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, (enbart specped) 

• visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på 
organisations-, grupp- och individ-nivå, (enbart specped) 

• visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska 
arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever, (alla) 

• visa självkännedom och empatisk förmåga, (alla) 
 

 

Bilaga p 16 B



4 
 

Termin 2 (30 hp) Speciallärarinriktningarna 
Andra terminen ger kurser inom specialiseringar med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling, 
matematikutveckling och utvecklingsstörning. Terminen ger fördjupade ämneskunskaper i relation till 
den inriktning som studenten valt samt i förhållande till speciallärarens yrkesfunktion med fördjupat 
fokus på samtal, utredning, åtgärdsprogram och ett individanpassat arbetssätt.  

Kommentar: Respektive specialisering ansvarar för att revidera kurserna som ingår i termin 2.  

  

Här följer förslag på teman i relation till examensmålen för 
speciallärarinriktningarna: 
 
Tema 1: Fördjupade ämneskunskaper i relation till respektive 
specialisering 
 
Följande områden behandlas i tema 1:  

• Typisk utveckling i relation till respektive specialisering. 
• Funktionsnedsättningar i relation till respektive specialisering. 
• Överlappning neuropsykiatriska svårigheter i relation till respektive specialisering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 2: Genomföra pedagogiska utredningar och analysera individens 
svårigheter 
 

Följande områden behandlas i tema 5:  
• Pedagogiska utredningar på individnivå 
• Samverkan i arbete med utredningar 
• Formativ bedömning och betygsättning 
• Metoder för bedömning 

 

 

 

 

 

 

 

Följande examensmål behandlas i relation till respektive specialisering: 
• visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt 

kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, 
• visa fördjupad kunskap om barns och elevers utveckling och lärande och visa kunskap om utveckling och 

lärande hos barn och elever med funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter 
samt beroende på vilken specialisering som valts, fördjupad kunskap om  

1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling,  
2. barns och elevers matematikutveckling,  
3. barn och elever med utvecklingsstörning och deras allsidiga kunskaps-utveckling i relation till 
undervisningsämnen eller ämnesområden. 

 

 

 

 

Följande examensmål behandlas i relation till respektive specialisering: 
• visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera 

svårigheter för individen i de lärmiljöer där barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under förskole- 
eller skoldagen,  

• visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer och yrkesgrupper,  
• visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning,  
• För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling ska också studenten  

– visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers språk-, 
skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling. 
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Tema 3: Individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt 
stöd 
 

Följande områden behandlas i tema 3:  
• Förebyggande arbete 
• Undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön 
• Utformning av åtgärdsprogram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 4: Kvalificerad samtalspartner 
 

Följande område behandlas i tema 4:  
• Samtal och rådgivning på individnivå med fokus på specialisering 

 

 

 

 

 

 

Termin 2 (30 hp) Specialpedagoginriktningen 
Andra terminen ger kurser som handlar om specialpedagogiska kunskapsområden. Terminen ger 
kunskaper om hinder och svårigheter i olika lärmiljöer samt om hur verksamheters lärmiljöer kan 
utvecklas. Vidare fördjupas kunskaper om specialpedagogens yrkesfunktion med fördjupat fokus på 
utredningar och åtgärdsprogram, kompetensutveckling, samverkan samt utveckling och utvärdering 
av pedagogiska verksamheter.  

 

Följande teman behandlas under termin 2 för 
specialpedagogprogrammet: 
 

Tema 1: Specialpedagogiska yrkesfunktionen, kunskapsområden och 
utveckling av lärmiljöer 
 

Följande områden behandlas i tema 1:  
• Specialpedagogens roll i samverkan med andra yrkeskategorier och verksamheter 
• Specialpedagogens roll och uppdrag i utredning och åtgärdsprogram 

Följande examensmål behandlas i relation till respektive specialisering: 
• visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete och 

bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer,  
• visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd 
• visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram för enskilda elever i 

samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens 
lärmiljöer, 

 

 

Följande examensmål behandlas i relation till respektive specialisering: 
• visa förmåga att, beroende på vilken specialisering som valts, vara en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare i frågor som rör : 
1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling,  
2. barns och elevers matematikutveckling,  
3 lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med utvecklings-störning, 
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• Specialpedagogens roll i utveckling av lärmiljöer 
• Specialpedagogiska kunskapsområden inbegripet funktionsnedsättningar/NPF 

 

Förslag på medverkande institutioner:  
TUV och Pedagogiska institutionen 
 

 
Tema 2: Kompetensutveckling och förändringsarbete 
 

Följande områden behandlas i tema 1:  
• Kompetensutveckling i relation till uppdraget 
• Förebyggande arbete och förändringsarbete  
• Utveckling och utvärdering av verksamheter och lärmiljöer 
• Pedagogiska bedömningar i relation till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 
• Samtal och rådgivning relaterat till förändringsarbete 

 

Förslag på medverkande institutioner: 
Pedagogiska institutionen, TUV och Psykologiska institutionen 
 

 

 

 

 
 
 
  

Examensmål som behandlas under tema 1:  
• visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer och yrkesgrupper, (alla) 
• visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på 

organisations-, grupp- och individ-nivå 
• visa kunskap om funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter 
• visa förmåga att kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på neuropsykiatriska svårigheter samt 

tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 
 

Examensmål som behandlas under tema 2:  
• visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i 

arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer 
• visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det 

pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever, (alla) 
• visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna 
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens 
• visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådigare i specialpedagogiska frågor för 

kollegor, föräldrar och andra berörda 
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Termin 3 (30 hp) Delvis gemensam för båda inriktningarna 
Sista terminen ger kurser som handlar om forskningsmetoder, metodologisk och teoretisk 
medvetenhet, etiska aspekter samt genomförandet av ett självständigt arbete (examensarbete) i 
relation till vald specialisering. Dessutom ges en fördjupningskurs som inriktas mot centrala delar av 
yrkesprofessionen.  

 
Följande teman behandlas under termin 3:  
 

Tema 1: Metodkurs och examensarbete (22 hp) 
Metodkurs och examensarbete pågår parallellt med uppstart vid terminsstart. Central 
examinationsuppgift i metodkursen är en forskningsplan som handleds av studentens handledare i 
examensarbetet och examineras av examensarbetets examinator. Forskningsplanen bör vara godkänd 
innan studenten startar upp datainsamling. Övriga undervisningsinslag i metod sker parallellt med 
skrivandet av examensarbetet. 

 

Förslag på medverkande institutioner: 
Respektive institution ansvarar för denna kurs i relation till respektive specialisering (förslagsvis 
innehåller temat gemensamma inslag 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tema 2: Fördjupningskurs (8 hp) 
Kursen ges i slutet på terminen och ger studenterna möjlighet att fördjupa sig inom ett ämnesområde 
som är centralt för yrkesfunktionen. Programrådet ser några olika alternativa lösningar. Man kan även 
tänka sig i alternativ 2 att det finns fler moduler att välja mellan, men vi bedömer att studenten bör 
välja max 2 moduler eftersom det krävs minst 4 hp för att det ska vara möjligt att ge ett bra innehåll. 

Alternativ 1 

Respektive institution tar fram ett kursinnehåll med omfattning 8 hp (exempel på möjliga teman: 
pedagogiskt utvecklingsarbete, elevhälsans arbete, svåra samtal, språk-, läs- och skrivsvårigheter, 
matematiksvårigheter). Studenterna väljer vilken kurs de önskar gå. 

Alternativ 2 

Vi tar fram 3-4 kursmoduler (1 modul = 4 hp) som ger baskunskaper inom respektive specialisering, t 
ex 

Modul 1: pedagogiskt utvecklingsarbete 

Modul 2: utvecklingsstörning  

Modul 3: språk-, läs- och skrivsvårigheter 

Modul 4: matematiksvårigheter 

• Speciallärare inriktning utvecklingsstörning väljer två moduler (modul 1, 3 eller 4). 

Examensmål som behandlas under tema 1: 
• visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt 

kunskap om relationen mellan veten-skap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, 
• visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,  
• visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,  
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fort-löpande utveckla sin kompetens. 
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• Speciallärare inriktning matematik väljer två moduler (modul 1, 2 eller 3). 
• Speciallärare inriktning språk-, läs- och skriv väljer två moduler (modul 1, 2 eller 4). 
• Specialpedagogstudenterna väljer två moduler (2, 3 eller 4). 

 

Arbetsgruppen: Anneli Nielsen, Maria Levlin, Åsa Lövqvist, Göran Widding 

Umeå 2017-12-21 
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Remissförslag innehåll Remissförslag 
institutioner

Lärarhögskolans förslag Lärarhögskolans 
förslag 

institutioner och 
poängfördelning

Remissförslag innehåll Remissförslag 
institutioner

Lärarhögskolans 
förslag

Lärarhögskolans 
förslag institutioner 
och poängfördelning

Moment 1 Moment 1  Moment 1  Moment 1 
Introduktion, 2,5 hp Pedagogiska 

inst, TUV
Introduktion, 2,5 hp Pedagogiska inst 

kursansvar
Introduktion, 2,5 hp Pedagogiska 

inst TUV
Introduktion, 2,5 hp Pedagogiska inst 

kursansvar
gemensam för alla gemensam för alla 2,5 hp gemensam för alla gemensam för alla 2,5 hp

Moment 2a  Moment 2 Moment 2b Moment 2
Specialpedagogiska 

fältet, 5 hp
Pedagogiska 
inst, TUV

Barns och elevers 
utveckling, 5 hp

Pedagogiska inst 
kursansvar 2 hp 

Barns och elevers 
utveckling, 5 hp

Pedagogiska 
inst, 

språkstudier, 
psykologi.

Barns och elevers 
utveckling, 5 hp

Pedagogiska inst 
kursansvar 2 hp / 1 

hp

gemensam för alla Språkstudier 1,5 
hp /

gemensam för alla Språkstudier 1,5 hp 

Psykologi 1,5 hp   Psykologi 1,5 hp

Speciallärarens och 
specialpedagogens 
yrkesfunktion, 15 hp 

Pedagogiska 
inst, TUV

Speciallärarens och 
specialpedagogens 
yrkesfunktion, 15 hp

TUV kursansvar   
10 hp 

Speciallärarens och 
specialpedagogens 
yrkesfunktion, 15 hp 

Pedagogiska 
inst TUV

Speciallärarens och 
specialpedagogens 
yrkesfunktion, 15 hp 

TUV kursansvar   10 
hp

gemensam för alla gemensam för alla Pedagogiska inst 
5hp 

gemensam för alla gemensam för alla Pedagogiska inst 
5hp

Neuropsykiatriska 
svårigheter i olika 
lärmiljöer, 7,5 hp

Psykologi, 
Pedagogiska 
inst, TUV

Neuropsykiatriska 
svårigheter i olika 
lärmiljöer, 7,5 hp

Pedagogiska inst 
kursansvar 3,5 hp 

Neuropsykiatriska 
svårigheter i olika 
lärmiljöer, 7,5 hp

Psykologi, 
Pedagogiska 
inst, TUV

Neuropsykiatriska 
svårigheter i olika 
lärmiljöer, 7,5 hp

Pedagogiska inst 
kursansvar 3,5 hp 

TUV 2 hp TUV 2 hp
gemensam för alla  gemensam för alla  Psykologi 2 hp gemensam för alla  gemensam för alla  Psykologi 2 hp

Te
rm

in
 1
, 3

0 
hp

Specialpedagogutbildningen  Speciallärarutbildningarna 

Te
m
a 
1

Te
m
a 
2 

Te
m
a 
3
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Remissförslag innehåll Remissförslag 
institutioner

Lärarhögskolans förslag Lärarhögskolans 
förslag 

institutioner och 
poängfördelning

Remissförslag innehåll Remissförslag 
institutioner

Lärarhögskolans 
förslag

Lärarhögskolans 
förslag institutioner 
och poängfördelning

Metodkurs och 
examensarbete, 22 hp

Respektive inst.  Metodkurs 7,5 hp Pedagogiska inst 
kursansvar 7,5 hp

Metodkurs och 
examensarbete, 22 hp

Respektive 
inst. 

Metodkurs 7,5 hp NMD kursansvar 7,5 
hp  för 

matematikutvecking
, Språkstudier 

kursansvar för 7,5 
hp språk‐, skriv och 

läsutveckling. 
Pedagogiska 
institutionen 

kursansvar för 7,5 
hp 

utveckingsstörning.

gemensam för alla gemensam för alla gemensam för alla gemensam för alla Pedagogiska inst 
kursansvar 7,5 hp 
för specialisering 

utvecklingsstörning

Examensarbete, 15 hp Respektive inst.  Examensarbete, 15 
hp

Respektive inst. 

gemensam för alla gemensam för alla

Specialpedagogutbildningen  Speciallärarutbildningarna 

Te
rm

in
 3
, 3

0 
hp
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Fördjupningskurs, 8 hp  Respektive inst.  Breddningkurs 7,5 hp Språk kursansvar 
7,5 hp

Fördjupningskurs, 8 hp  Respektive 
inst. 

Breddningkurs 7,5 
hp

Språk kursansvar 7,5 
hp för 

specialiseringarna 
utvecklingsströning 
och matematik

Valbara moduler Vilken kurs studerande 
inom programmet ska 
läsa, dvs. antingen 
språk, skriv, läs eller 
matematikutveckling 

utreds i särskild ordning.

Valbara moduler Förbestämda kurs i 
språk, skriv, läs 

Förbestämda kurs i 
matematik. För 

inriktning 
utvecklingsstörning 

se 
specialpedagogexam

en.

NMD kursansvar 7,5 
hp för specialisering 

språk,skriv,läsTe
m
a 
2 

Bilaga p 16 C



 

Lärarhögskolan 
Lärarhögskolans styrelse 
 

 

Bilaga p 16 C 
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speciallärar- och specialpedagogprogrammen 
                                                                         Datum: 2018-02-15 

FS 3.1.4-1505-17   
 

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

  

Förslag till beslut om förändrad programstruktur för speciallärar- och 
specialpedagogprogrammen utifrån inlämnad remissvar som inkommit till 
Lärarhögskolans kansli.   
 
 
Under 2017 har utbildningsdepartementet infört nya examensmål gällande 
neuropsykiatriska svårigheter inom speciallärar- och specialpedagogprogrammen. 
Införandet av de nya examensmålen innebär att utbildningarnas innehåll behöver ses 
över och revideras. Lärosätena ansvarar för hur det nya innehållet ska läggas upp och 
genomföras så att studenterna har förutsättningar att nå de nya examensmålen för 
utbildningarna. I det sammanhanget ska lärosätena även bedöma vilken omfattning (dvs. 
motsvarande antal högskolepoäng) den föreslagna breddningen om neuropsykiatriska 
svårigheter ska anses motsvara för att studenterna ska nå de nya examensmålen. Det 
åligger således varje lärosäte att besluta om sina utbildningars närmare innehåll och 
utformning. Ändringarna träder i kraft den 3 juli 2018. 

Utifrån inkomna remissvar till Lärarhögskolans kansli följer här nedan det förslag på 
revideringar av utbildningsstrukturerna (se medföljande exeldokument) och det innehåll 
som  Lärarhögskolans ledning förordar  

 

Termin 1 

Specialpedagogprogrammet- och speciallärarprogrammen vid Umeå universitet har 
under åtskilliga år genomfört första terminens kurser gemensamt för samtliga 
inriktningar. Lärarhögskolan förordar att de båda programmen även fortsättningsvis ska 
nyttja detta upplägg för att studenterna ska ges möjlighet att utveckla en gemensam 
kunskapsbas och förberedas för samverkan i sin kommande yrkesutövning. Förutom att 
en gemensam kunskapsbas och samverkan gynnas, finns skäl till att termin 1 ska läsas 
gemensamt av studenterna på båda programmen. Det nya examensmålet som i 
underlaget bearbetas i tema tre, under första terminen, förutsätter en kunskapsgrund 
gällande barns utveckling hos samtliga studenter, oavsett inriktning. Lärarhögskolan 
förespråkar därför att studenterna inom båda programmen genomför samma innehåll 
under termin 1. Dock kan examinationsuppgifterna med fördel skilja beroende på 
utbildning. 

 

Tema 1:  Moment 1 - Introduktion, 2,5 hp 

Följande områden behandlas i tema 1, moment 1: 
• Centrala specialpedagogiska teorier och begrepp  
• Historiska perspektiv 
• ICF- funktionsnedsättning/funktionshinder i relation till kategoriskt och 

relationellt perspektiv 
• Barns och elevers utveckling – psykologi och språkstudier 
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Tema 1:  Moment 2 - Barns och elevers utveckling, 5 hp 

 Följande områden behandlas i tema 1, moment 2: 

• Fördjupning i centrala specialpedagogiska teorier och begrepp (Vetenskap och 
beprövad erfarenhet segregering, exkludering, integrering, inkludering, 
delaktighet, likvärdighet, normalitet/avvikelse, differentiering, en skola för alla) 

• Barns kognitiva och socio-emotionella utveckling (förskola till tonår) - psykologi 
• Barns språk- och begreppsutveckling (förskola till tonår) – språkstudier 

 

Tema 2: Speciallärarens och specialpedagogens yrkesfunktion, 15 hp 

Följande områden behandlas i tema 2: 
• Professionella samtal 
• Kollegial handledning och kollegialt lärande 
• Samverkan med andra yrkesgrupper 
• Pedagogisk utredning på skol- och gruppnivå, aktuella styrdokument 
• Förebyggande arbete för att undanröja hinder i lärmiljön  
• Förhållningsätt, självkännedom, empatisk förmåga och bemötande 
• Samhälleliga, vetenskapliga och etiska aspekter på den specialpedagogiska 

verksamheten med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter  
 

Tema 3: Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer, 7,5 hp 
Följande områden behandlas i tema 3:  

• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: kognitiva och sociokulturella 
förklaringsmodeller, konsekvenser för lärande - psykologi, pedagogik och TUV 

• Grundläggande kunskaper om neuropsykiatriska utredningar och implikationer 
för pedagogisk praktik - psykologi, pedagogik och TUV 

• Tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i arbetet med 
anpassningar i olika lärmiljöer -  pedagogik och TUV 
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Termin 2 Speciallärarutbildningen, 30 hp 

Lärarhögskolan förordar att remissförslaget följs för termin 2 för 
speciallärarutbildningens specialiseringar. 

Andra terminen ger kurser inom specialiseringar med inriktning språk-, skriv- och 
läsutveckling, matematikutveckling och utvecklingsstörning. Terminen ger fördjupade 
ämneskunskaper i relation till den inriktning som studenten valt samt i förhållande till 
speciallärarens yrkesfunktion med fördjupat fokus på samtal, utredning, åtgärdsprogram 
och ett individanpassat arbetssätt. Respektive specialisering ansvarar för att revidera 
kurserna som ingår i termin 2. 
  
Tema 1: Fördjupade ämneskunskaper i relation till respektive 
specialisering 
Följande områden behandlas i tema 1:  

• Typisk utveckling i relation till respektive specialisering. 
• Funktionsnedsättningar i relation till respektive specialisering. 
• Överlappning neuropsykiatriska svårigheter i relation till respektive 

specialisering. 

 
Tema 2: Genomföra pedagogiska utredningar och analysera individens 
svårigheter 
Följande områden behandlas i tema 2: 

• Pedagogiska utredningar på individnivå 
• Samverkan i arbete med utredningar 
• Formativ bedömning och betygsättning 
• Metoder för bedömning 

 
Tema 3: Individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt 
stöd 
Följande områden behandlas i tema 3:  

• Förebyggande arbete 
• Undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön 
• Utformning av åtgärdsprogram 

 
Tema 4: Kvalificerad samtalspartner 
Följande område behandlas i tema 4:  

• Samtal och rådgivning på individnivå med fokus på specialisering 
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Termin 2 Specialpedagogutbildningen, 30 hp 
Lärarhögskolan förordar att remissförslaget följs för termin 2 för 
specialpedagogutbildningen. 

Andra terminen ger kurser som handlar om specialpedagogiska kunskapsområden. 
Terminen ger kunskaper om hinder och svårigheter i olika lärmiljöer samt om hur 
verksamheters lärmiljöer kan utvecklas. Vidare fördjupas kunskaper om 
specialpedagogens yrkesfunktion med fördjupat fokus på utredningar och 
åtgärdsprogram, kompetensutveckling, samverkan samt utveckling och utvärdering av 
pedagogiska verksamheter.  
 
 
Tema 1: Specialpedagogiska yrkesfunktionen, kunskapsområden och 
utveckling av lärmiljöer 
Följande områden behandlas i tema 1:  

• Specialpedagogens roll i samverkan med andra yrkeskategorier och 
verksamheter 

• Specialpedagogens roll och uppdrag i utredning och åtgärdsprogram 
• Specialpedagogens roll i utveckling av lärmiljöer 
• Specialpedagogiska kunskapsområden inbegripet funktionsnedsättningar/NPF 

 
Förslag på medverkande institutioner:  
TUV och Pedagogiska institutionen 
 

 
Tema 2: Kompetensutveckling och förändringsarbete 
Följande områden behandlas i tema 2:  

• Kompetensutveckling i relation till uppdraget 
• Förebyggande arbete och förändringsarbete  
• Utveckling och utvärdering av verksamheter och lärmiljöer 
• Pedagogiska bedömningar i relation till vetenskapliga, samhälleliga och etiska 

aspekter 
• Samtal och rådgivning relaterat till förändringsarbete 

 
Förslag på medverkande institutioner: 
Pedagogiska institutionen, TUV och Psykologiska institutionen 
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Termin 3 Specialpedagogprogrammet- och speciallärarprogrammen, 30 hp  
Termin 3 fokuserar på vetenskaplig metodkurs, självständigt arbete (examensarbete) och 
breddningskurs.  
 
Tema 1: Vetenskaplig metodkurs, 7,5 hp 
Remissförslaget utgår från att vetenskaplig metodkurs och det självständiga arbetet  
motsvaras av 22 hp och att dessa båda kurser genomförs parallellt. Examinationen, i form 
av en forskningsplan, i metodkursen förslås ske parallellt med att kursen i självständigt 
arbete (examensarbete) påbörjats. Lärarhögskolan menar att detta är inte är praktiskt 
genomförbart. Examinationerna i metodkursen måste behandlas på annat sätt och 
genomföras så att de kan passas in, och är till nytta för studenternas självständiga arbete 
(examensarbete).  
Till skillnad från remissförslaget som menar att respektive institution ansvarar för 
genomförande och examination av den vetenskapliga metodkursen anser Lärarhögskolan 
att kursen i vetenskaplig metod ska vara gemensam för samtliga studenter inom båda 
utbildningarna och programinriktningar med en institution som kursansvarig. Dock kan 
med fördel övriga berörda institutioner medverka i kursen.   
 
Tema 2: Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp 
Förslag på medverkande institutioner: 
Respektive institution ansvarar för denna kurs i relation till respektive 
utbildning/specialisering. 
 
Tema 3: Breddningskurs, 7,5 hp 
Kursen ger studenterna möjlighet att bredda sin kompetens inom ett ämnesområde som 
är centralt för yrkesfunktionen. I remissförslaget, där kursen motsvaras av 8 hp, ges 
alternativa lösningar om 4 hp vardera vilka föreslås vara valbara för studenterna. I 
remissförslaget anges  Man kan även tänka sig i alternativ 2 att det finns fler moduler 
att välja mellan, men vi bedömer att studenten bör välja max 2 moduler eftersom det 
krävs minst 4 hp för att det ska vara möjligt att ge ett bra innehåll. 
 
Lärarhögskolan rekommenderar dock inte valbara alternativ utan bedömer att 
förutbestämda kurser är mer lämpligt. Dels kräver valbara kurser att studenterna 
anmäler sig via antagnings.se till kursen vilket ger en ökad administrativ hantering, dels 
finns det en risk att få studenter väljer en av kurserna vilket i så fall skulle ge en mycket 
begränsad studentpeng.  Lärarhögskolan förordar istället att breddningskursen utvecklas 
motsvarande 7,5 hp inom samtliga specialiseringar; språk, skriv och läsutveckling samt 
matematikutveckling enligt följande: 
 

- studerande mot speciallärarexamen inom språk, skriv och läsutveckling läser 
under termin 3 en breddningskurs på 7,5 hp inom matematikutveckling, 

- studerande mot speciallärarexamen inom matematikutveckling läser en 
breddningskurs inom språk, skriv och läsutveckling 7,5 hp, 

- vilken breddningskurs, alternativt om det ska vara valbart, studerande mot 
speciallärarexamen inriktning utvecklingsstörning samt studerande mot 
specialpedagogexamen ska läsas utreds av den arbetsgrupp som utsetts av rådet 
för beslut av rektor för Lärarhögskolan under våren 2018. Lärarhögskolans förslag 
är att studerande mot specialpedagogexamen samt studerande mot 
speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning ska läsa en 
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breddningskurs i språk, skriv och läsutveckling. Detta förslag bör dock prövas av 
den arbetsgrupp som programrådet utsett. Även programrådets synpunkter bör 
beaktas. 

 
Dessa kurser skulle dessutom kunna erbjudas som fristående breddningskurser för 
kommunernas speciallärare och specialpedagoger.  
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