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Högskolan i Gävle      
Utbildnings- och forskningsnämnden 
2011-04-20    
 
 
Ärende 
 
Fördelning av medel för forskning, forskarutbildning m.m. bå. 2012 
 
För bå. 2012 beräknas Högskolan i Gävle (HiG) disponera drygt 81 200 tkr för forskning, 
forskarutbildning samt samverkan med annat lärosäte. 
Högskolestyrelsen har beslutat fr.o.m. 12 01 01 integrera nuvarande Lärarutbildningsnämnden 
i Utbildnings- och forskningsnämnden. Den nya Utbildnings- och forskningsnämnden 
kommer också att få ny sammansättning från årsskiftet. 
 
Fördelningen av medel för forskning, forskarutbildning m.m. för bå. 2011 följde i huvudsak 
mönstret från tidigare år: till profilområdena Byggd miljö respektive Hälsofrämjande arbetsliv 
destinerades ca. 25 000 tkr vardera; till fördelning via Lärarutbildningsnämnden destinerades 
8 600 tkr medan resterande ca. 19 000 tkr fördelades mellan vårdvetenskap, ekonomiämnena, 
naturvetenskap och elektronik samt humaniora och samhällsvetenskap. 
 
För att tydligt markera att en ny ordning gäller från årsskiftet – där beteckningen  
Utbildningsvetenskap ersätter Lärarutbildningsnämnden - föreslås, att fördelningen av medel 
för forskning, forskarutbildning m.m. för bå. 2012 sker enligt nedanstående tabell: 
 

  2011 2012 
% 
ökning 

Profilområdet Byggd miljö  24,8 25,3 2,0% 
Profilområdet Hälsofrämjande arbetsliv 29,8 30,6 2,7% 
inkl.  vårdvetenskap, psykol., socialt arbete 

   Utbildningsvetenskap inkl. did., ped. *) 10,5 11,4 8,6% 
Naturvetenskap & elektronik 5,0 5,5 10,0% 
Ekonomiämnen 3,2 3,5 9,4% 
Humaniora 4,4 4,8 9,1% 
Samverkan HiG – UU 0,3 0,1   

 
78,0 81,2 3,8% 

     
Överläggning i ärendet har skett med ordf. i Lärarutbildningsnämnden Elisabeth Björklund. 
Föreliggande förslag har även diskuterats och förankrats med akademicheferna. 
 
 
Genom denna fördelningsmodell har tydliggjorts, att beteckningen Utbildningsvetenskap 
avser den forskargruppering som även i fortsättningen - men med stärkt samverkan med den 
disciplininriktade forskningen - är inriktad mot utbildningsvetenskaplig forskning.  
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Vidare föreslås, att de medel som destineras till området Utbildningsvetenskap fördelas enligt 
samma principer som tillämpas inom andra forskargrupper i Utbildnings- och forsknings-
nämnden. Rektor bör utse en forskningsledare för området Utbildningsvetenskap efter förslag 
från AUEs akademichef. 
 
Beslutet i såväl nämnder som Högskolestyrelsen har att beakta det ännu ej kända resultatet av 
pågående granskning av HiGs ansökan om examensrätter för vissa lärarutbildningar, varför 
beslut får tas med tillägget ”under förutsättning att beslut fattats om inrättande av följande 
lärarutbildningar: 
Grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem  
Grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolan 1 – 3 samt 4 - 6, 
Förskollärarexamen 
Ämnet Svenska i ämneslärarexamen med inriktning mot grundskolas åk 7 – 9 samt 
gymnasieskolan.” 
Vid en eventuell ansökan om ytterligare examensrätter inom forskargruppen 
Utbildningsvetenskap inkl. did. ped kan den interna medelsfördelningen komma att ändras.  
 
 
Förslag till beslut 
 
Nämnden föreslås besluta  

- att rekommendera Högskolestyrelsen fördela medel för forskning, forskarutbildning 
m.m. för bå. 2012 enligt nedanstående tabell: 
 

  2011 2012 
% 
ökning 

Profilområdet Byggd miljö  24,8 25,3 2,0% 
Profilområdet Hälsofrämjande arbetsliv 29,8 30,6 2,7% 
inkl. vårdvetenskap, psykol., socialt arbete 

   Utbildningsvetenskap inkl. did., ped. *) 10,5 11,4 8,6% 
Naturvetenskap & elektronik 5,0 5,5 10,0% 
Ekonomiämnen 3,2 3,5 9,4% 
Humaniora 4,4 4,8 9,1% 
Samverkan HiG – UU 0,3 0,1   

 
78,0 81,2 3,8% 

 
*) Under förutsättning att beslut fattats om inrättande av följande lärarutbildningar:  
Grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem  
Grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolan 1 – 3 samt 4 - 6, 
Förskollärarexamen 
Ämnet Svenska i ämneslärarexamen med inriktning mot grundskolas åk 7 – 9 samt 
gymnasieskolan.” 
Vid en eventuell ansökan om ytterligare examensrätter inom forskargruppen 
Utbildningsvetenskap inkl. did. ped kan den interna medelsfördelningen komma att ändras.  
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