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Inbjudan till institutioner och fakulteter: 
Lärarhögskolans riktade satsningar 2022-2025 

Lärarhögskolan inbjuder fakulteter och institutioner att anmäla sitt intresse för att vara med på 
Lärarhögskolans riktade forskningssatsningar. Satsningarna utgår från fakultetens /institutionens 
behov och utformas i dialog med Lärarhögskolan. Lärarhögskolan har budgeterar preliminärt 22 
mkr totalt för nya riktade satsningar 2022-2025. 

Syfte och format för satsningarna 
Syftet med satsningarna är att i samverkan med fakulteter och institutioner stärka 
utbildningsvetenskaplig forskning, forskarutbildning och kompetens. Följande typer av satsningar 
prioriteras: 

• Satsningar som samfinansieras av fakultet/institution och Lärarhögskolan. 
Samfinansiering från fakultet/institution kan inte göras via andra anslag från 
Lärarhögskolan. 

• Finansiering av forskningstid i samband med nyrekrytering och annan vetenskaplig 
kompetensförstärkning i relation till angelägna behov för att bedriva grund- och 
forskarutbildning 

• Initiering av nya forskningsmiljöer samt förstärkning av existerande miljöer. 

• Andra satsningar som relaterar till fakulteters/institutioners strategier för att långsiktigt 
stärka utbildningsvetenskaplig forskning, forskarutbildning och grundutbildning. 

Eftersom Lärarhögskolan har andra modeller för finansiering av doktorandlöner, 
forskningsprojekt samt forskningstid för personer som redan har anställning är detta inte 
prioriterat här. Om särskilda skäl föreligger kan dock detta diskuteras, exempelvis om en 
institution som inte redan har utbildningsvetenskaplig forskning vill initiera sådan. 

Dialog inför riktade forskningssatsningar 2022 
Inför denna omgång av riktade satsningar har alla fakulteter inbjudits till ett möte med fokus på 
eventuella samordningar av satsningar på forskning och forskarutbildning, inklusive riktade 
satsningar. Med dessa dialoger avklarade vill nu Lärarhögskolan bjuda in fakulteter, och där så 
föredras institutioner, att boka tid för fortsatta dialoger med LH under oktober och november och 
därefter skicka in skriftliga förslag på forskningssatsningar till Lärarhögskolan.  

Ansökningar från fakulteter/institutioner 
Intresserade fakulteter (eller institutioner) inbjuds att inkomma med en ansökan där ansökt 
belopp från Lärarhögskolan kan uppgå till preliminärt högst 3 mkr per institution. Beloppet kan 
variera mellan institutioner, bland annat beroende på möjlig medfinansiering och omfattningen på 
institutionernas utbildningsvetenskapliga verksamhet. Om en fakultet inkommer med en samlad 
ansökan som berör flera institutioner kan beloppet vara högre. 
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Anvisningar för ansökan 

Ansökan ska omfatta högst 10 000 tecken inklusive blanksteg och ska struktureras utifrån 
följande rubriker: 

• Sidhuvud 
Institutionens (eller motsvarandes) namn samt namn på kontaktperson/-er 
Observera att enskilda forskare ej kan inkomma med egna intresseanmälningar 

• Satsningens innehåll  
Beskriv hur satsningen kommer att se ut i både vetenskaplig inriktning och utformning. 

• Motivering till satsningen  
Låt argumentationen utgå från koppling till grundutbildning och/eller forskarmiljö samt 
till Lärarhögskolans delmål i verksamhetsplanen (se: https://bit.ly/3eRhPwb). Satsningen 
ska också ligga i linje med Lärarhögskolans definition av utbildningsvetenskap, se: 
http://bit.ly/2U197EC 

• Strategi för långsiktighet 
Beskriv hur den föreslagna satsningen stärker verksamheten inom utbildningsvetenskap 
på lång sikt. 

• Bedömning av rekryteringsläge 
Ta fram både en plan a och en plan b om rekryteringsläget bedöms svårt. 

• Budget 
Skriv ansökt belopp och motivera kort budgetposter och summa. Tak för sökt belopp är 3 
mkr (exklusive fakultets- och universitetsgemensamma kostnader som ersätts i särskild 
ordning till respektive fakultet för vidareförmedling till institutionerna). 
 
Vi vill också att ni fyller i och skickar in bifogad Excel-fil för budgeten där både sökta 
medel och er medfinansiering framgår. Om ni inte avser att gå in med egen 
medfinansiering ska det under denna rubrik också finnas en motivering till detta. 

Sista ansökningsdag:  15 januari 2021. 
 
Skicka er ansökan i pdf-format till medel@diarie.umu.se och ange diarienummer FS 1.3.2-1299-20 
i mailets rubrikrad. 

http://bit.ly/2U197EC
mailto:medel@diarie.umu.se
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Beredning 
Beslutsunderlag tas fram av Lärarhögskolans ledning. I föregående ansökningsomgång då det 
sammantagna ansökta beloppet överskred det belopp som Lärarhögskolan hade att fördela 
formulerades ytterligare kriterier utöver de ovanstående.  
Lärarhögskolan förordade: 

• satsningar som har en god spridning över Umeå universitet 
• satsningar som kan stödja grundutbildning mot tidigare år, förskola och fritidshem samt 

ämneslärarprogrammet gynnas då dessa står inför utvärderingar av UKÄ 
Liknande kriterier kan komma att formuleras inför satsningarna 2022. 

Beslut 
Utgående från ovanstående underlag tar Lärarhögskolans forskningskommitté fram ett 
beslutsförslag om fördelning av anslag, som tillställs Lärarhögskolans styrelse för beslut i vid årets 
första sammanträde 2021. 

Uppföljning av fördelade medel 
Genom de ekonomiska rutiner som finns i dag vid Lärarhögskolan sker en kontinuerlig dialog med 
berörda institutioner angående utbetalningar och hur medel använts för anställningar. Vid 
projekttidens slut ska den institution som beviljats medel dessutom fylla i en webbenkät där 
Lärarhögskolan bland annat efterfrågar en beskrivning av vad som gjort samt en förteckning över 
publikationer, presentationer vid internationella konferenser, erhållna externa anslag samt 
eventuella andra mätbara resultat. 

När det gäller den ekonomiska uppföljningen uppmanas institutionens ekonomiadministratör att 
skicka en kortfattad beskrivning om medlen har använts till avsett ändamål. Om inte, får berörd 
institution kommentera varför. Större avvikelser, innehållsmässiga och ekonomiska, ska motiveras 
av prefekt och även förhandlas med Lärarhögskolan. 

För dig som vill veta mer om bakgrunden till satsningen 
Lärarhögskolan utvecklar och samordnar utbildningsvetenskaplig forskning och vetenskaplig 
kompetensförsörjning inom sitt ansvarsområde, bland annat genom en forskarskola, 
finansiering av forskningstid, forskningsprojekt i samverkan med skolhuvudmän och 
internationalisering. Lärarhögskolan genomför även så kallade riktade forskningssatsningar 
(dvs inte öppna utlysningar) i samverkan med fakulteter och institutioner. De senaste gjordes 
2014-2017 och 2018-2021, efter en inventering av utbildningsvetenskaplig forskning samt dialog 
med institutioner och fakulteter. 2014 fördelades totalt ca 17 mkr och 2018 ca 22 mkr till 
institutioner vid UmU, i huvudsak till kompetensförstärkningar och forskningsledning. 
Fördelningen har varierat mellan institutioner, bland annat beroende på möjlig medfinansiering 
och omfattningen på institutionernas utbildningsvetenskapliga verksamhet.  
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