
Prefektbrev 4 mars 2016 

 
Hej HSDare! 

Idag har jag efter samråd fattat beslut i ett antal olika frågor som kommer vara viktiga för 
institutionens utveckling. Som vi ju alla vet är vi stort behov av att öka forsknings-
verksamheten vid institutionen. Några av besluten syftar till att göra det möjligt och 
naturligt för fler att bedriva och/eller delta i forskningen vi institutionen (Besluten 
bifogas). Det ena beslutet gäller möjligheten för adjunkter att spendera tid för 
forskning/egen kompetensutveckling genom att avsätta 15 % av sin tid till detta. För 
detta krävs ingen ansökan och jag ser inte heller anledning att i efterhand begära in hur 
tiden utnyttjats. Det finns också möjlighet att ansöka om ytterligare 15 % av 
anställningen för forskning och då krävs en mer detaljerad beskrivning av forsknings-
projektet. 

Vi öppnar också för möjligheten att söka stöd för forskningsverksamhet för alla lärare. 
Det kan gälla stöd för att kunna delta i konferenser, men också för annan 
forskningsrelaterad verksamhet, t ex översättningskostnader, insamling av data. Tidigare 
beslut om generell tillgång till 5 000 kr/år gäller inte längre. 

Det finns också behov av att ha en tydlig organisation för arbetet inom såväl 
undervisning som forskning och jag har därför beslutat inrätta två beredningar, 
Utbildningsberedningen (UB) och Forskningsberedningen (FB). Sammansättning och 
uppgifter för dessa två bifogas. Till ordförande i UB har jag utsett Karin Gunnarsson och 
till ordförande i FB Kenneth Nordgren. Arbetet i dessa ska påbörjas så fort som möjligt. 
Det är min förhoppning att denna organisation ska ge en ytterligare klarhet i vem som 
gör vad, men också att beslut bereds och fattas på den nivå där kompetensen finns. 

Den 15 mars sammanträder både Humanvetenskapliga områdesnämnden och 
Humanistiska fakultetsnämnden. Vi räknar med att det då beslutas om ett nytt 
huvudområde på grundnivå i De estetiska ämnenas didaktik, ett på avancerad nivå De 
estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik och ett 
forskarutbildningsämne med samma namn. I de två senare blir det två inriktningar, en 
mot De estetiska ämnenas didaktik och en mot De humanistiska och samhälls-
vetenskapliga ämnenas didaktik. Dessutom räknar vi med utbildningsplaner för ett 
kandidatprogram i De estetiska ämnenas didaktik och ett på avancerad nivå De 
humanistiska och samhälls-vetenskapliga ämnenas didaktik. 
 
När det sen gäller praktiska frågor i Arrhenius P så har ju möbler börjat anlända, fler 
kommer, förberedelser för de nya låsen har gjorts och inom en månad ska de vara på 
plats. Samma gäller ”frostningen” på glaset i rummen. 
Kan också meddela att nu är alla nya löner klara. De som inte redan fått ny lön per sista 
december, får det med marslönen. Den som vill veta vad det blev, kan skicka ett email 
till mig så svarar jag. Som ni vet sattes ju dessa löner före min tid som prefekt, så jag 
kan inte svar på frågor om hur lönen satts. 
 

Med önskan om en skön helg! 
 

Stefan 
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Adjunkters tid för egen kompetensutveckling och forskning. 

 

 

Samtliga adjunkter vid HSD har inom ramen för 100 % anställning 15 % för 
egen kompetensutveckling och forskning. Vid deltidstjänstgöring med minst 
55 % sker motsvarande reduktion. 

Tiden ska utnyttjas för verksamhet som innebär kompetensutveckling inom 
ett ämne relaterat till den egna undervisningen eller för aktiviteter som 
innebärutveckling av pedagogiska/didaktiska färdigheter. Deltagande i 
forskningsseminarier inom det egna området ska ses som normalfallet. 

Alternativt eller dessutom, kan tiden ägnas åt egen forskning inom ett väl 
definierat projekt, gärna i samarbete med forskare vid institutionen. 

 

För adjunkt som önskar bedriva forskning inom större del av anställningen, 
maximalt totalt 30 %, ska ansökan om utökning av tid för egen 
kompetensutveckling och forskning under kommande läsår inlämnas till 
prefekten, senast 1 april. 

Ansökan ska innehålla en detaljerad projektbeskrivning, inklusive område, 
metoder, beräknad total tid för projektet, eventuella samarbetspartner, och 
planerad publicering av resultat. I de fall projektet är förknippat med 
kostnader ska dessa specificeras. 
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Möjlighet att söka forskningsmedel för lärare vid HSD. 

 

 

Lärare anställd vid HSD kan ansöka hos prefekten om medel för kostnader 
relaterade till  forskningsverksamhet. Det kan gälla deltagande i konferenser 
eller andra liknande aktiviteter, men också kostnader förknippade med 
forskning, t ex resor för insamling av data.  

Stöd för deltagande i konferenser mm beviljas, i normalfallet, bara om den 
sökande har ett accepterat bidrag till konferensen. 

Ansökan ska innehålla namn, tid och plats för konferensen, titel på det 
accepterade bidraget och en kostnadsberäkning.  

Den sökande bör ordna ett seminarium eller liknande för att berätta om de 
viktigaste erfarenheterna från konferensen. 

Ansökan ska inlämnas till prefekten senast en vecka innan beslut krävs. 



Beredningar vid Institutionen för de humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnenas  didaktik (HSD) 
 
 
Utbildningsberedningen (UB) 
Uppgift 
Att behandla och bereda ärenden inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå 
(grundutbildningen). Hit hör upprättande av kurs- och utbildningsplaner. De förra 
beslutas på delegation av ordförande för UB, om inte särskilda skäl kräver att en kurs-
plan behandlas av prefekten* (Delegationsordning HSD 16XXYY). Utbildningsplaner 
beslutas alltid i prefekten*. 
I övrigt behandlas de frågor som ordförande eller övriga ledamöter påkallar. 
Ledamöter 
Ordförande (utses av prefekten), studierektorerna grundutbildning, utbildnings-
koordinator, VFU-koordinator, programansvariga och studievägledare. 
 
Forskningsberedningen (FB) 
Uppgift 
Behandla frågor som avser forskningen och utbildningen på forskarnivå. I detta ingår att 
vara ett forum för diskussioner om forskningen och om gemensamma satsningar inom 
forskningen. FB ska yttra sig om förslag från handledare avseende opponenter, 
betygsnämnder och “läsare”. FB har också till uppgift att regelbundet se över 
utbildningen på forskarnivå avseende kvalitet och uppläggning, inklusive 
avstämningspunkterna. 
Ordförande FB beslutar om “läsare” efter hörande av FB och meddelar prefekten om 
FB:s yttrande över handledarens förslag avseende opponent och betygsnämnd. 
Ledamöter  
Ordförande (utses av prefekten), studierektor för utbildning på forskarnivå, övriga 
disputerade vid institutionen och två representanter för forskarstuderande. 
 
* anger att prefekten kommer att ersättas av institutionsstyrelsen när prefektstyret 
upphör. 


