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Uppföljning av aktivitetsplan 2015 
För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. 
Delmål 

 

Aktiviteter Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen Grön/Gul/Röd Kommentarer  

Resurs Tidsplan Ansvarig Uppföljning 

Forskning som spränger gränser        

Delmål verksamhetsplan 2014-2015: 
Lärarhögskolan har i samverkan med 
olika aktörer på utbildningsarenan 
stärkt den tillämpade 
verksamhetsutvecklingsnära 
forskningen.  

Särskilt stöd till verksamhetsutvecklingsnära 
forskning. 

Dialog med skolor och skolhuvudmän för 
utveckling av nya samverkansformer. 

Etablerande av ett forsknings- och 
utvecklingsprojekt som ska följa, utvärdera och 
studera arbetet med övningsskolor. 

Forskningsbudget 

 

 

Resurser för 
verksamhet med 
övningsskolor. 

 

December Vicerektor 
forskning 

 

 

Vicerektor 
utbildning 

  Ett projekt mot 
gymnasiet har påbörjats 
2014.  

Arbete med projekt mot 
grundskolan under 
2015. 

 
 

Delmål verksamhetsplan 2014-2015: 
Antalet lärare som till väsentlig 
omfattning har uppdrag inom både 
akademi och organisation utanför 

Avsättning av ytterligare medel till delade 
uppdrag. 

Forskningskommittén bereder i dialog med 

Forskningsbudget Vicerektor 
forskning 

Oktober   Delade uppdrag har 
utlysts i en första 
omgång under 2014. 

En andra omgång 
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akademin har ökat.  skolhuvudmän förslag till ny utlysning. 

Utlysning av delade uppdrag 

planeras till 2015. 

 

Delmål verksamhetsplan 2014-2015: 
Andelen medel i nationell och 
internationell konkurrens har ökat. 

Forskningskommittén bereder förslag till 
utlysning. 

Utlysning av medel för forskningsansökningar. 

Forskningsbudget Vicerektor 
forskning 

December   En första utlysning har 
skett under 2014. 

 

  

 

      

Hög kvalitet på framtida 
forskning 

       

Delmål: Strategiska 
forskningssatsningar 

Framtagande av förslag på nya 
forskningssatsningar 2016 baserat på 
utvärdering av forsknings- och 
kompetenssatsningen. 

 Juni Rektor    
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Delmål: Ökad kunskap bland 
universitetets anställda om 
utbildningsvetenskap. 

Seminarieserie utbildningsvetenskap Forskningsbudget Juni Vicerektor 
forskning 

   

        

Utbildning för gränslös kunskap        

Delmål verksamhetsplan 2014-2015: 
Lärarhögskolan har i samarbete med 
humanistisk fakultet utarbetat 
strategier för hur estetiska ämnen kan 
stärkas och profileras med avseende 
på utbildningsutbud, forskningsmiljö 
och konstnärlig miljö. 

 

Strategier för hur utbildningsutbud, 
forskningsmiljö och konstnärlig miljö inom 
estetiska ämnen kan stärkas och profileras har 
utarbetats 

Omvärldsanalys för att få mer kunskaper om 
förutsättningar för och vad det innebär att vara 
en nationell nod.  

     Fortsätter under 2016. 

 
 

Delmål verksamhetsplan 2014-2015: 
För samtliga utbildningsprogram med 
examensarbeten som endast ger 
examen på grundnivå finns 
utvecklade program-/kursmoduler på 
avancerad nivå som ger behörighet till 
forskarnivå. 

Översyn av nuvarande magisterkurser på 
avancerad nivå i pedagogisk yrkesverksamhet. 
På vilket sätt kan snarlika kurser, dubbletter 
undvikas inför 2016? 

Arbete med synliggörande av/marknadsföring 
av kursutbud i pedagogisk yrkesverksamhet på 

Kansli April Rektor    
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avancerad nivå. 

Förarbete inför en eventuell beställning av en 
påbyggnadsutbildning av Studie- och 
yrkesvägledarprogrammen på avancerad nivå. 

Delmål verksamhetsplan 2014-2015: 
Lärarhögskolan har identifierat 
mobilitetsfönster för samtliga 
program 

Resurs om 50 % arbetar under ett år med 
färdigställande av mobilitetsfönster i dialog 
med institutioner och programråd. 

 

Uppdrag till kansliet December Rektor   Arbetet med 
framtagande av 
mobilitetsfönster 
fortsätter under 2016. 

Delmål verksamhetsplan 2014-2015: 
Lärarhögskolan har upprättat ett 
samarbete med övningsskolor  

Målet återknyter även till ovanstående 
delmål för forskning ”Lärarhögskolan 
har i samverkan med olika aktörer på 
utbildningsarenan stärkt den 
tillämpade verksamhetsnära 
forskningen”. 

I dialog med övningsskolor utarbeta former 
och innehåll i kompetensförstärkande 
aktiviteter för såväl skolpersonal som för 
universitetsanställda lärare. 
 
Utlysning av forsknings- och utvecklingsmedel 
i samarbete med övningsskolor 

 

 

 

Forskningsbudget 

 

 

Juni Vicerektor 
utbildning 

 

 

Vicerektor 
forskning 
och 
vicerektor 
utbildning 

   

Fortsätter under 2016. 
 

Beställningar        
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Beställningar: Samiska med 
inriktning mot nordsamiska. 

  Mars Vicerektor 
utbildning 

  Beställningen är 
genomförd. Inga 
studenter sökte 
ämneslärarprogrammet 
med inriktning mot 
samiska hösten 2015.  
Arbete med att hitta 
andra attraktiva 
modeller för 
lärarutbildning i 
samiska fortsätter under 
2016. 

 
 

Utbildningsvetenskaplig kärna 2 

 

 

 

 

 

 

     Beslut tas i februari 
2016. 

Hög kvalitet på framtida        
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utbildning 

Delmål: Öka andelen 
verksamhetsnära examensarbeten. 

Framtagande av strategi för fler 
verksamhetsnära examensarbeten 

Vinnovafinansierat 
projekt och ev. 
myndighetskapital. 

December Rektor   Fortsätter under 2016.  

 
 

Delmål: Förändrat 
ämneslärarprogram avseende 
struktur och ämneskombinationer. 

Utarbeta en strategi för 
ämneslärarprogrammet och den 
kompletterande pedagogiska utbildningen 
inför hösten 2016. 

Utredning om framtid för samhällskunskap 
inom ämneslärarprogrammet. 

 

Uppdrag till kansliet Mars Rektor    

Delmål: Beställning av kurser 
ingående i utbildningsvetenskaplig 
kärna II under hösten 2015. 

Uppföljning av utbildningsvetenskaplig kärna 
2.  

Uppdrag till kansliet juni Vicerektor 
utbildning 

   

 
 

Delmål: Ett fungerande digitalt 
uppföljningssystem för 
grundlärarprogrammet. 

Utveckling av digital kompetensuppföljning i 
grundlärarprogrammet. 

 

Uppdrag till kansliet December Rektor   Projekt är initierat av 
grundlärarrådet. 
Systemet kan även 
fungera för andra 
program, ex. 
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förskollärarprogrammet. 

Delmål: Utarbeta förslag om ett 
språkutvecklande arbetssätt. 

Påbörja arbete kring språkutvecklande 
arbetssätt. 

Uppdrag till kansliet December Rektor   Medel har beviljats för 
en fältstudie. 

Delmål: Förslag till förändrad 
struktur för grundlärarprogrammet-
fritidshem för implementering hösten 
2016. 

Strukturplan för grundlärarprogrammet med 
inriktning mot fritidshem 

Utvärdering av nuvarande inriktning 

Konsekvensanalys 

Utarbetade av förslag till ny strukturplan. 

Uppdrag till kansliet Juni Rektor   Projektet är initierat av 
grundlärarrådet 

 

 

 

 

  

 

      

Samverkan skapar utveckling 
och stärker kvalitet  

       

Delmål verksamhetsplan 2014-2015: 
Lärarhögskolan samverkar nationellt 

Dialog om samverkan med Stockholms 
universitet, Linköpings universitet och Tromsö 

 December Kanslichef    
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och internationellt med andra 
lärosäten för att främja och 
kvalitetssäkra lärarutbildningarna 
samt för att driva gemensamma frågor 

universitet. 

Deltagande i nationella projekt som 
regeringsuppdraget VAL, Lärarlyftet mm. 

 

 

 

December 

 

Kanslichef 

 

 

 
 

Delmål verksamhetsplan 2014-2015: 
Lärarhögskolan har upprättat en 
hållbar, ändamålsenlig och effektiv 
organisation för regional och nationell 
samverkan med skolhuvudmän och 
med statliga myndigheter. 

Översyn av nuvarande modell för v. 44. 

 

 

 Oktober Kanslichef    

        
 

Det goda och effektiva 
universitetet 

 

 

      

Delmål: Omarbeta riktlinjer och 
rutiner för Lärarhögskolans fristående 
kursutbud. 

Översyn av nuvarande prioriteringsordning 
samt rutiner för äskanden. 

Undersök möjlighet att i högre utsträckning 

 Mars Kanslichef    
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koordinera arbetet med fakulteter. 

Delmål: Ändamålsenlig 
kansliorganisation 

Översyn lednings- och kansliuppgifter i 
relation till framtida behov 

Rekrytering kansli 

 

 Mars Kanslichef    


