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STYRDOKUMENT FÖR KOMPETENS, PEDAGOGIK OCH FINANSIERING VID 

GENOMFÖRANDET AV KURSER SOM UTVECKLAS OCH GENOMFÖRS MED 

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN SWEAH 

Detta dokument utgör riktlinjer för partners som ansvarar eller deltar i utveckling, genomförande och 

uppföljning av kurser i SWEAHs regi eller med medfinansiering från forskarskolan. Riktlinjerna avser 

dels kurser inom SWEAHs specifika curriculum, dels kurser öppna för doktorander i Sverige och 

internationellt. 

Målet med dessa riktlinjer är att uppmuntra och underlätta för partners att planera och ge kurser på 

forskarnivå. Sådana kurser ska baseras på SWEAHs program och dess bärande idéer om tvär-

vetenskaplig och integrativ forskning inom åldrande och hälsa (se programbeskrivning 

https://www.sweah.lu.se/om-sweah) 

Öppna kurser anordnade av partners i SWEAH kan medfinansieras enligt följande:  

1) utveckling av nya kurser respektive optimering/samordning av tidigare anordnade kurs/er med 

potential för vidareutveckling i linje med SWEAHs bärande idéer 

2) genomförande och utvärdering 

För medfinansiering från SWEAH gäller dels ett antal övergripande allmänna principer, dels specifika 

principer baserade på vilken typ av finansiering som avses. 

För medfinansiering av en kurs krävs en ansökan ställd till koordinatorn för SWEAH. Det ska tydligt 

framgå av ansökan hur den föreslagna kursen bidrar till utveckling av tvärvetenskaplig och integrativ 

forskning om åldrande och hälsa. Samverkan med ytterligare partners beskrivs i ansökan. Kurser som 

tidigare getts av olika partners med likartat innehåll kan med fördel samordnas för att vinna i 

tvärvetenskaplighet, lärarkompetens, kursens kvalitet och ökad rekryteringsbas.  

 

Övergripande principer för kurser inom SWEAHs specifika curriculum och öppna kurser 
med fokus på tvärvetenskaplig och integrativ forskning om åldrande och hälsa 
 
Samverkan mellan partners 

För att uppnå högsta möjliga kvalitet i kurserna och stimulera till nationell samverkan ska lärarresurserna 

representera bred kompetens och expertis inom SWEAHs partnerskap. Detta förutsätter samverkan 

mellan två eller flera av SWEAHs partners vid planering och genomförande av kurser. Ansökningar om 

medfinansiering av öppna kurser som uppfyller dessa villkor avseende samverkan prioriteras. Som ett 

led i att främja postdoktorala nätverk ska postdoktorer ges möjlighet att medverka som lärare i kurser 

och samarbeta med kollegor verksamma vid forskningsmiljöer inom SWEAHs partnerskap.  

https://www.sweah.lu.se/om-sweah


2 
 

Studentmedverkan och pedagogisk grundidé 

Doktoranderna ska ges möjlighet att skaffa sig kunskaper och färdigheter användbara för sitt avhand-

lingsarbete och en kommande karriär som forskare och forskningsledare inom åldrande och hälsa. 

SWEAHs pedagogiska grundidé utgår från en konstruktivistisk syn på lärande som även innefattar 

sociala och kulturella aspekter och att doktorandernas egna erfarenheter utgör en väsentlig grund för 

lärandet.  

I kursutvecklingsarbetet ska därför doktoranders medverkan och inflytande vara vägledande och utgöra 

den pedagogiska idén för upplägget av kurserna. Doktorander anslutna till SWEAHs specifika 

curriculum ska beredas möjlighet att ge synpunkter på kursplanerna under utvecklingsarbetets gång. 

Denna typ av dialog effektueras med fördel via lärandeplattformen Moodle. 

Lärarkompetens och högskolepedagogisk expertis 

Huvudprincipen för utveckling och genomförande av kurser är att ansvarig lärare ska inneha lägst 

docentkompetens inom för aktuell kurs relevant ämnesområde. Dessutom stimuleras postdoktorer att 

medverka som lärare under handledning av kursansvariga. Professor/er ska medverka aktivt i utveckling, 

planering och genomförande av kurserna. Samtliga kursplaner ska tillställas SWEAHs pedagogiska 

arbetsgrupp för möjlighet till återkoppling från SWEAHs studiekoordinator och högskolepedagogisk 

expertis innan fastställande i kursgivande lärosätes forskarutbildningsnämnd/motsvarande. Examinator 

ska vara en professor med för kursen relevant ämneskompetens. 

Nationellt kursutbud 

Ansökningarna vad gäller utveckling bedöms i ljuset av det samlade nationella kursutbudet inom 

området – med hänsyn till såväl luckor som överlappningar (komplementaritet). För att säkerställa ett 

optimalt årligt nationellt kursutbud görs en överenskommelse om tidpunkten för kursens genomförande 

med SWEAHs studiekoordinator.  

Finansiering 

Budgeten för Nationella forskarskolan fastställs inför varje budgetår av styrelsen för SWEAH. 

Kostnaderna för kurser preciseras i två poster i forskarskolans årliga budget: 1) för SWEAHs specifika 

curriculum; 2) för valbara kurser.  

De lärosäten som söker medel hos SWEAH förutsätts tillhandahålla viss medfinansiering, enligt 

följande: Huvudprincipen är att medel kan sökas för lärarinsatser, dock inte för insatser i utveckling och 

genomförande som utförs av professorer verksamma hos partners anslutna till SWEAH. Kostnader för 

resor och övernattningar för medverkande lärare kan täckas av medfinansieringen från SWEAH. 

Kostnader för lokaler, måltider, förbrukningsmaterial och övrig drift finansieras inte av SWEAH. 

Styrelsen för SWEAH har delegerat till koordinatorn för SWEAH att fatta beslut om tilldelning av medel 

för medfinansiering av öppna kurser. Medfinansieringen tilldelas utifrån av styrelsen fastställda 

schablonbelopp. Tilldelade medel vidarebefordras till kursgivande lärosäte och till de partners som 

medverkar med insatser i kursen, vilket innebär att de indirekta kostnaderna för respektive lärosäte 

tillämpas och adderas till schablonbeloppet. Procentsatsen för respektive lärosätes indirekta kostnader 

på externa bidrag ska tillämpas. Om medlen inte förbrukats inom två år efter beslutsdatum ska medlen 

återbetalas till SWEAH. 
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Kursgivare 

Ansvarig kursgivare är universitet eller högskola som är partner i SWEAH. Följande ansvar åligger 

kursgivaren: 1) att kursplan fastställs formellt vid aktuellt lärosätes forskarutbildningsnämnd/mot-

svarande; 2) att kursen annonseras såväl via kursgivarens vanliga annonseringskanaler som via 

SWEAHs webbportal.  

Utvärdering 

Varje kurs utvärderas i anslutning till kursavslutningen. Utvärderingen ska förutom kursinnehåll, 

undervisnings- och examinationsformer även omfatta doktorandernas egna aktiviteter i kursen. Utvär-

deringen ska sammanställas av kursansvarig lärare och presenteras i form av en kortfattad skriftlig 

rapport som skickas till SWEAHs administratör senast sex månader efter kursens slut. Kursutvär-

deringarna presenteras för SWEAHs styrelse en gång per år. Vidare kan utvärderingarna ingå i underlag 

som granskas av SWEAHs External Advisory Board (EAB). 

 

Specifika principer 

SWEAHs specifika curriculum 

Flera partners kan vara involverade i utveckling och genomförande av kurser inom SWEAHs specifika 

curriculum, i samarbete med forskarskolans studiekoordinator och pedagogiska arbetsgrupp. 

Företrädesvis är LU kursgivare för kurser inom SWEAHs specifika curriculum, men partnerlärosäte kan 

fungera som kursgivare om det finns särskilda skäl. Kursplanerna ska föredras för SWEAHs styrelse 

och sedan fastställas av forskarutbildningsnämnd/motsvarande vid LU/kursgivande lärosäte.  

Kurserna finansieras avseende kostnader för planering, genomförande, examination och utvärdering 

(inklusive indirekta kostnader vid kursgivande lärosäte), maximalt till den nivå som avsatts för kurser i 

SWEAHs specifika curriculum i den årliga budgeten. I de fall den faktiska kostnaden är högre bidrar 

kursgivande lärosäte med medfinansiering. 

Öppna kurser som utvecklas och genomförs av SWEAH partners i samverkan, med medfinansiering 

från SWEAH  

1. Utvecklingskostnader för kurser  

SWEAH kan genom medfinansiering stödja utvecklingen av nya kurser av direkt relevans för tvär-

vetenskaplig och integrativ forskning inom åldrande och hälsa. SWEAH kan också stödja kurs-

utveckling med målet att optimera/samordna och vidareutveckla kurs/er som anordnats tidigare, för-

utsatt att utvecklingsarbetet bedöms som omfattande och är i linje med forskarskolans bärande idéer.   

Före beslut om medfinansiering av kursutvecklingskostnader ska intresserad kursgivare skicka in en 

ansökan. Av ansökan ska kursens syfte och mål tydligt framgå (maximalt 2 sidor). Dessutom skall 

ansökan innehålla en beskrivning av samverkan med andra partners inom SWEAH, lärare som tillfrågats 

preliminärt och en fullständig budget för utvecklingsarbetet. Antalet lärartimmar från annat lärosäte ska 

anges i budgeten. Medfinansiering från de aktuella lärosätena är en förutsättning och preciseras i 

budgeten. 
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Schablonbeloppet för medfinansiering från SWEAH är 25 000 kr plus indirekta kostnader för externa 

bidrag vid aktuellt lärosäte..  

Redovisning av erhållet bidrag rapporteras till SWEAHs ledningsgrupp i form av kursplan med obli-

gatorisk litteratur, preliminärt schema och studieguide för doktorandernas lärande. Redovisningen 

skickas till SWEAHs administratör inom 6 månader efter avslutat utvecklingsarbete.  

 

2. Kostnader för genomförande och examination  

SWEAH kan genom medfinansiering stödja genomförande och examination av nya kurser av direkt 

relevans för tvärvetenskaplig och integrativ forskning inom åldrande och hälsa. SWEAH kan också 

stödja genomförande och examination av kurs/er som anordnats tidigare, förutsatt att de är i linje med 

forskarskolans bärande idéer.   

Före beslut om medfinansiering för genomförande ska intresserad kursgivare skicka in en ansökan. 

Ansökan ska maximalt omfatta en sida med bilagor innefattande: 

 Kursplan med obligatorisk litteratur 

 Preliminärt schema 

 Studieguide för doktorandernas lärande 

 Fullständig budget för undervisningsinsatser, examination, utvärdering och kursadministration. 

Antalet lärartimmar från annat lärosäte ska anges i budgeten. Medfinansiering från aktuella 

lärosäten är en förutsättning och preciseras i den preliminära kursbudgeten. 

 Namn och kontaktuppgifter till ansvarig/a ekonom/er vid de aktuella lärosätena. Dessa uppgifter 

krävs för korrekt hantering av beslut om överföring av medel.  

Om ansökan avser tidigare anordnad kurs beskrivs dessutom antalet sökande vid tidigare kurser, 

sammanfattning av tidigare kursutvärderingar jämte motivering till varför kursen nu önskas ges i 

SWEAHs regi.  

Riktvärdet för medfinansiering från SWEAH är 100 000 kr för en kurs om 3 högskolepoäng, plus 

indirekta kostnader för externa bidrag vid aktuella lärosäten.  

Bidraget rapporteras i form av en sammanfattande text (max 2 sidor) med bilagd sammanställning av 

kursutvärdering. Rapporteringen skickas till SWEAHs administratör inom 6 månader efter kursavslut-

ningen.   

 
Övrigt 

Ansökningar om medfinansiering för utveckling av kurser kan inges löpande under året medan 

ansökningar för att genomföra kurser inges senast 1 september varje år; beslut fattas senast 15 oktober. 

Ansökan skickas i pdf-format med e-post till SWEAHs administratör, Institutionen för 

hälsovetenskaper, LU.  

I det fall en ansökan om medfinansiering avslås ska beslutet motiveras.  

Delegationsbeslut redovisas för styrelsen. 

 


