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Introduktion
 
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
(HSD) bildades 2016 efter en sammanslagning av de ämnesdidaktiska centren
CeHum och CeSam. I samband med detta anslöts även Medieverkstan till
institutionen.

HSD har vid ingången till läsåret 2019-20 ett 80-tal anställda, varav drygt 20
doktorander och ett 10-tal som arbetar med administrativa uppgifter. Vårt
fokus är ämnesdidaktisk undervisning och forskning inom de estetiska,
humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena på grund-, avancerad och
forskarnivå. Vi bedriver även handledarutbildning för lärare ute i skolorna
som handleder lärarstudenter.

Kärnuppdraget för institutionen utgörs av undervisning och forskning kopplat
till pedagogiska utbildningar och fortbildningar. HSD är programansvarig
institution för KPU inom samhällsvetenskap och humaniora samt för
ämneslärarutbildning med ingångsämne historia, religion, samhällskunskap,
och geografi. Därtill ansvarar HSD för alla estetiska inslag i
lärarutbildningarna. Vid sidan av lärarutbildningsuppdragen ansvarar HSD
även för ett kandidatprogram i De estetiska ämnenas didaktik med inriktning
mot drama och teater och ett magisterprogram med inriktning mot drama och
tillämpad teater, samt ett masterprogram i De estetiska, humanistiska och
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Dessutom har HSD ansvar för
kulturskoleklivet.
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I relation till kärnuppdraget samverkar HSD främst med följande institutioner:

• Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV):
grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem och
förskollärarprogrammet

• Institutionen för språkdidaktik (ISD): grundlärarprogrammet med
inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

• Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
(MND): grundlärarprogrammet
inriktning mot arbete i
grundskolans åk 4-6

• Institutionen för pedagogik och
didaktik (IPD):
utbildningsvetenskaplig kärna

• Institutionen för etnologi,
religionshistoria och
genusvetenskap (ERG)

• Historiska institutionen
• Statsvetenskapliga institutionen
• Institutionen för naturgeografi
• Kulturgeografiska institutionen
 
Medieverkstan, som sedan 2016 är
placerad på HSD, är en resurs för
lärarutbildningarna vid Stockholms
universitet. Här kan lärarstudenter
oavsett program och hemvist få stöd i utvecklandet av digital kompetens,
bland annat genom att arbeta med text, ljud, bild, film och multimediala
produktioner för sina studier och för sin framtida yrkesroll.
Medieverkstan har en egen budget- och verksamhetsplan.
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Övergripande mål
 

HSD ska vara en ämnesdidaktisk lärarutbildningsinstitution med forsknings-
och utbildningsverksamhet av hög kvalitet. Mer specifikt ska institutionen
bedriva verksamhet där utbildningen bygger på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet, inom såväl ämnen som ämnesdidaktik med nära
koppling till skolan och det fria bildningsväsendet. Utbildningen på
forskarnivå i ämnesdidaktik ska bidra till utvecklingen av lärares
professionella kunskapsbas. Den forskning som bedrivs på HSD ska vara av
hög ämnesdidaktisk relevans såväl nationellt som internationellt.
 
Verksamheten vid institutionen ska bedrivas med sikte på en ekonomi i balans
samtidigt som verksamhetens kvalitet värnas och utvecklas aktivt i enlighet
med universitetets övergripande mål (Strategier för Stockholms universitet
2019-2022) och i relation till det samhällsuppdrag ansvaret för
lärarutbildningarna medför.
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Ledning och organisation
 
Nuläge
 
Institutionens ledning och organisation ska bygga på öppenhet och delaktighet
och främja de tre uppdragen: undervisning och forskning samt samverkan och
samhällsutveckling. För att möjliggöra öppenhet och delaktighet i
institutionens verksamhet finns flera kanaler och fora:

• Institutionsstyrelsen med invalda representanter för olika personalgrupper
och 2 studentrepresentanter enligt presididebeslut från kåren (dock har en
plats varit vakant sedan den förra representanten avslutade sitt uppdrag).
Institutionsstyrelsen har det övergripande ledningsansvaret för institutionens
strategiska ledning och beslut.

• Underställd styrelsen är prefekt, ställföreträdande prefekt, som tillsammans
med sin ledningsgrupp har det operativa ansvaret för institutionens
verksamhet.

• Vid HSD finns tre beredningar som har olika sammansättningar och ansvar.
 

Utbildningsberedningen (UB)
leds av en av prefekt utsedd ordförande och består i övrigt av studierektorerna
för utbildningen på grund- och avancerad nivå samt lärare representerande
estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen och en
studentrepresentant. UB är ett beredande organ för frågor relaterade till
utbildning på grund- och avancerad nivå på HSD. Beredningen har till uppgift
att granska styrdokument – kursplaner, litteraturlistor, betygskriterier och
liknande dokument – samt att på ett övergripande plan ta fram strategier,
riktlinjer och rutiner för att utvärdera och utveckla HSD:s utbildningar.
Beredningen arbetar också med att identifiera och stödja undervisnings-
relaterade utvecklingsområden och projekt. Till beredningen kan HSD:s
personal vända sig med idéer och förslag till hur såväl grundutbildning som
utbildning på avancerad nivå kan vidareutvecklas.

 
Forskningsberedningen (FB)
består av en av prefekt utsedd ordförande samt samtliga disputerade lärare.
Forskningsberedningen behandlar frågor som avser forskning och utbildning
på forskarnivå på institutionen. I detta ingår att vara ett forum för
diskussioner om forskningen och om gemensamma satsningar inom
forskningen. FB har också till uppgift att regelbundet se över utbildningen på
forskarnivå avseende kvalitet och uppläggning. Till stöd för FB (och prefekt)
finns även “professorsgruppen” och studierektor för forskarutbildning.
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Arbetsmiljöberedningen (AB)
består av en av prefekt utsedd ordförande och representanter för TA-personal,
lärare, doktorander, studenter, ledning samt skyddsombud. AB har ett
arbetsmiljöuppdrag och ska fungera för alla som verkar inom institutionen,
såväl personal som studenter. AB bereder ärenden av övergripande och
långsiktig karaktär för beslut i IS, alternativt prefektbeslut. Arbetsmiljöplan,
miljöplan och jämställdhets-/likabehandlingsplan revideras årligen, och
justeras däremellan vid behov. Arbetsmiljöberedning och ledning arbetar
systematiskt för att formulera och upprätthålla tydliga rutiner för att skapa en
trygg arbetsmiljö. AB ansvarar även för innehållet i de regelbundet
återkommande APT-mötena (arbetsplatsträff).

• Miljörepresentanter
Institutionen har två miljörepresentanter som samverkar med AB och varje
år framställer de en miljöhandlingsplan som sedan fastställs av
institutionsstyrelsen. Miljöhandlingsplanen innehåller miljömål samt
åtgärder för hur dessa mål ska uppfyllas. Varje år genomförs en uppföljning
av miljöhandlingsplanen med syfte att säkerställa att institutionens uppsatta
mål är uppfyllda.
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Utöver dessa beredningar finns följande mötesplatser:

• Doktorandråd vilket bevakar frågor som rör forskarutbildningen och
doktorandernas villkor vid institutionen. Doktorandrådet väljer
representanter till fakultetsrådet samt till institutionsstyrelsen,
forskningsberedningen (FB) och arbetsmiljöberedningen (AB) vid
institutionen. Doktorandrådets uppgift är att ta tillvara doktorandernas
intressen och ge doktoranderna en möjlighet att diskutera aktuella frågor
med varandra. Genom rådet har doktoranderna vid institutionen möjlighet
att påverka institutionens verksamhet, lyfta frågor kring arbetssituationen,
samt se till att doktoranderna är representerade i lämpliga sammanhang.
Doktorandrådet har också en viktig uppgift i att välkomna och introducera
nyantagna doktorander vid institutionen.

• T/A-möten. Administrationens huvudsakliga uppdrag är att ansvara för att
undervisning- och forskningsverksamheten bedrivs rättssäkert, systematiskt
och effektivt. TA-möten hålls varannan vecka för att ta upp aktuella
ärenden och kommande aktiviteter samt utveckla och planera
verksamhetsstödet. En gång om året hålls ett TA-internat kring ett specifikt
område.

• Studieadministrativa gruppen (SAD). Kursadministratörerna och
studievägledningen har regelbundna möten för att behandla och diskutera
aktuella ärenden och rutiner.

• Ämnesgrupper. Alla lärare, forskare och doktorander på HSD ingår i en
ämnesdidaktisk arbetsgrupp, kallad ämnesgrupp.
Institutionens ämnesgrupper är:
Bild, Drama, Musik, Historia, Geografi/Samhällskunskap,
Religionskunskap och SO. 
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Ämnesgrupperna har till uppgift att bidra till:

• kvalitetsutveckling i institutionens kurser

att kursplaner, kursbeskrivningar, litteraturlistor och betygskriterier håller
hög nivå och att dessa kontinuerligt bearbetas och förbättras

att litteraturlistorna är aktuella och relevanta. Befintlig kurslitteratur och
förslag på ny diskuteras och förankras kontinuerligt. I ämnesgruppen finns
därför relevant forskningskompetens i form av lektorer, docent eller
professor samt doktorander

att kursutvärderingar används för att förbättringar görs i förhållande till
studentutvärderingar. Arbetet resulterar i en kursrapport, som inkluderar
hur lärarna upplevt kursen samt hur genomströmning och betygsfördelning
ser ut

säkerställandet av progression i kurserna så att inte samma eller alltför lika
kursmål, kursinnehåll eller litteratur förekommer i flera kurser

att koherens skapas mellan programkurser där så är önskvärt

att utveckla nya arbetsformer i befintliga kurser

att utifrån behov utveckla nya kurser inom institutionens utbildnings- och
forskningsområden

att digital kompetens utvecklas i institutionens kurser

att likabehandlings-, jämställdhets- och hållbarhetsperspektiv beaktas i
ovanstående kvalitetsarbete.

 
• Forskningsgrupper (se nedan under forskning)
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Utvecklingshjul

Information ges på flera olika sätt både muntligt och skriftligt. Våra viktigaste
informationskanaler är webben och då speciellt fliken “internt”, nyhetsbrevet
som kommer varannan vecka, regelbundna institutionsmöten som hålls i
anslutning till institutionsstyrelsens möten.
 
Institutionen har ett utvecklingshjul för att möjliggöra för all personal att vara
delaktig i det långsiktiga och strategiska utvecklingsarbetet. I augusti
fokuseras undervisningsutvecklande aspekter, i december examinationsformer,
betyg och bedömning, i januari strategisk program- och kursutveckling, i juni
ligger fokus på forskning och forskarutbildningsfrågor.

OBS! Avvikelser från detta kan förekomma av olika skäl, såsom av fakulteten
ålagda aktiviteter eller på grund av andra institutionella angelägenheter.
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Utmaningar
Under de tre år institutionen har varit verksam har utvecklingen av ledning
och organisation varit i fokus. Två stora utmaningar för institutionen är
ekonomi och lokaler. Institutionens ekonomiska utmaningar har flera och
komplexa grunder:

• Personalkostnaderna har ökat markant vilket delvis beror på att vi
dubblerat tjänster för att möjliggöra en smidig personalväxling
(pensionavgångar) och delvis på att vi dubblerat doktorandtjänster då flera
antogs till senare del (se vidare under forskarutbildning).

• HSD drabbades hårt av omläggningen av lärarutbildningen samtidigt som
studentunderlaget nationellt har varit mycket lågt.

• Institutionen har också haft och har troligen framöver stora problem med
lokaler. Delar av verksamheten förutsätter specialutrustade lokaler eller
specialutformade lokaler, vilket institutionen inte får full ekonomisk
teckning för.

• Införandet av enhetshyra drabbade HSD negativt med 2,3 mkr per år sedan
2017.

• Institutionen har stora löneutgifter pga av att samordningsuppdragen är
markant större än vad ersättningen för dessa är. Samordningsuppdragen
utgör sammanlagt tre heltidstjänster men ersättning ges för en.

 
Åtgärder
• En femårig budget ska göras upp innefattande en strategisk

bemanningsplan.
• Lokalfrågan ska utredas för att på sikt få ner lokalkostnaderna till en nivå

som kan bäras av verksamheten.
• Strategier för hur kursutbudet av fristående kurser ska se ut ska utformas.
• Samordningproblemet utredas.
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Utbildning på grund och avancerad
nivå
 
Nuläge
HSDs medverkan i lärarprogrammen ska i sin helhet präglas av en
genomgående hög professions- och forskningsanknytning. För att
åstadkomma en hög professionsanknytning ska HSD eftersträva en närmare
kontakt med VFU-skolor och handledare kring de olika programmen. HSDs
ansvar för handledarutbildningar för verksamma lärare är också en viktig
kontaktyta för professionsanknytningen av lärarutbildningarna.
 
Vi erbjuder kandidat- och magisterutbildning i drama och teater samt ett
gemensamt masterprogram i våra ämnen. Vidare erbjuder vi fristående kurser
på grundnivå och avancerad nivå som fortbildning för lärare och pedagoger.
 
HSD har också sedan 2018 ansvaret för Kulturskoleklivet, ett
regeringsuppdrag att utbilda och fortbilda pedagoger inom Kulturskolan.
Uppdraget gick till sex lärosäten, varav det på Stockholms universitet bedrivs
av HSD tillsammans med SKH.
 
Från och med juli 2019 har HSD en av CeULs universitetspedagogiska
utvecklare sin arbetsplats på HSD, vilket förväntas stärka institutionens
satsningar på undervisningsutvecklande insatser.
 

Utmaningar
De främsta utmaningar som HSD står inför kopplat till
ämneslärarutbildningen hör samman med att få studenter söker till
utbildningen och avhoppen är förhållandevis stora. Sedan våren 2019 pågår
ett långsiktigt utvecklingsarbete som gör en genomlysning av genomströmning
för att identifiera vad i undervisning och examinationsformer som kan bidra
till såväl ökad attraktivitet som bättre genomströmning. Funderingar finns
också kring möjligheten att göra ämneslärarutbildningen mer KPU-baserad då
ämneslärarutbildingen vid SU mycket komplex. När det gäller existerande
KPU är de främsta utmaningarna kopplade till tillgången på VFU-platser samt
tillgången till lärarkompetens för gymnasieämnen som till exempel geografi
och psykologi.

11



Den estetiska verksamheten har ända sedan starten inneburit flera utmaningar:

a) de estetiska verkstäderna som erbjuds främst förskollärarprogrammet samt
våra valbara kurser i grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i
fritidshem låg tidigare alla i samma perioder vilket innebar att våra lärare
belastades hårt dessa delar av terminen. Detta har nu till största delen
åtgärdats;

b) under de första åren fick vi inte full kostnadstäckning (OH). Detta
justerades 2018;

c) tillgången till lokaler har också varit en stor utmaning. Något som från och
med 2020 ska fungera bättre. I samband med detta ser vi också fram emot ett
smidigare samarbete med Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
(BUV) som från och med juni 2019 finns geografiskt nära HSD. Kvarstående
utmaningar gällande lokaler är alltjämt att tekniken och luft-/
klimatanläggningen i Stallet är undermåliga och har inte rättats till trots
otaliga påstötningar till berörda instanser.
 

Våra satsningar på kandidat- och magisterprogram i drama och teater samt
vårt ämnesöverskridande masterprogram har initialt haft ett gott söktryck,
men genomströmningen är svagare. På masterprogrammet har avhoppen varit
stora. Det största skälet till detta tros vara att det är svårt för många lärare/
pedagoger idag att kombinera studier och arbete. Vi ser nu över programmen
innehållsligt och strukturmässigt för att på sikt få ett hållbart studentunderlag.
Huvudmännens ovilja att ge tid i tjänst för lärare/pedagoger som önskar
fortbildning i form av magister eller master är ett stort problem.
 
När det gäller Medieverkstan har också utmaningarna varit många både i
relation till lokaler, utrustning samt finansiering. Även här har flera
förändringar genomförts som på sikt skapar helt nya och betydligt mer
dynamiska förutsättningar för denna verksamhet till gagn för alla
lärarstudenter.
 
Samhällskunskapsämnet utvärderades av UKÄ läsåret 2018-19. (Resultatet av
denna utvärdering föreligger inte vid tiden för verksamhetsplanens
upprättande.)
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Åtgärder
• Ett utvecklingsarbete för att öka genomströmningen genomförs under

hösten 2019 och ska därefter vidareutvecklas.
• Kurser och utbildningsplaner ska granskas och utvecklas i relation till frågor

om hållbarhet, digitalisering och möjligheter att studera på distans.
• Samarbetet med såväl ämnesinstitutioner som övriga lärarutbildnings-

institutioner bör värnas och fördjupas.
• Institutionen ska satsa på att tydliggöra och marknadsföra utbudet av

fristående kurser och program.
• Institutionen arbetar med att kontinuerlig genomföra omvärldsanalyser för

att anpassa och utveckla kursutbudet till förändringar i skolan framförallt
med avseende på digitalisering och forskningsbaserad skolutveckling.

• Under verksamhetsperioden ska institutionens utbildningar utvärderas
centralt som ett led i universitetets kvalitetsarbete (detta sker löpande vart
tredje år).

• Masterprogrammet förändras.
• I linje med SU:s strategiska mål bör fler engelskspråkiga kurser utvecklas.
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Utbildning på forskarnivå
 
Nuläge
Sedan våren 2019 har HSD ett nytt forskarutbildningsämne: Ämnesdidaktik
med inriktning mot de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga
ämnenas didaktik. HSD utgör en tvärvetenskaplig forskarmiljö som
undersöker undervisning och lärande inom flera humanistiska ämnen i
förskola, skola och högre utbildning, samt inom frivillig verksamhet. Detta
innefattar både empiriska, teoretiska och värdeorienterade perspektiv på
bildning. För att vara behöriga ska våra doktorander bland annat ha
kompetens från ämnesdidaktik och från ämnesstudier inom de aktuella
områdena religion, historia, samhällskunskap, geografi samt estetiska ämnen
och lärprocesser (musik, drama och bild).
 
HSD ger följande kurser på forskarnivå:
• Ämnesdidaktiska teorier och forskningstraditioner (7,5hp)
• Att skriva den perfekta artikeln (7,5hp)
• Konsten att skriva om drama för olika målgrupper – förbered, presentera,

publicera (7,5 hp)
• Democracy and Citizenship in Education – Social science education today

and tomorrow

Sedan institutionen startade 2016 har fem doktorander disputerat och en
försvarat sin licentiatuppsats. Under läsåret 2019-20 planeras tre disputationer
och examination av två licentiatuppsatser. På grund av att institutionen under
sina första år haft ansvar för något flera doktorander än vad institutionens
storlek egentligen kan bära ekonomiskt planeras inte för någon större
nyrekrytering.
 
En av institutionens doktorander samt HSD:s alla licentiander är
externfinansierade, varav de flesta av de sistnämnda är anknutna till
Stockholms universitets forskarskola med ämnesdidaktisk inriktning, ÄdFo.
 
Sedan 2019 är HSD också part i den av Vetenskapsrådets finansierade
nationella forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik, FOBOS. Denna
licentiatutbildning avser att starta 2020 och vår förhoppning är att en eller ett
par av doktoranderna kan antas till vårt forskarutbildningsämne.
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Spikning Malin Tväråna, Bild: Daniel Lindblom

Utmaningar
Den största utmaningen i relation till forskarutbildningen handlar om att både
bibehålla en livaktig forskarutbildningsmiljö som det idag stora antalet
doktorander möjliggör och att hålla de ekonomiska ramar som verksamheten
totalt sett verkar under.

 
Åtgärder
• En strategi för nyrekryteringen av doktorander ska göras, inkluderande

externfinansierade licentiander och doktorander.
• Utbudet av forskarutbildningskurser ses över och utvecklas, önskvärt är att

kurser ska ges inom ramen för humanistisk fakultet.
• Arbetet med forskningsetik utvecklas och fördjupas.
• Utbildningen utvärderas centralt (detta sker löpande vart sjätte år).
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Vår forskning
 
Nuläge

Vårt fokus är ämnesdidaktisk forskning inom de estetiska, humanistiska och
samhällsvetenskapliga ämnena. Ämnesdidaktisk forskning är ett tvärveten-
skapligt forskningsfält där forskare från olika discipliner möts och undersöker
undervisning och lärande inom ämnen på olika nivåer i utbildning.
Institutionen har sedan starten valt att ha ett speciellt fokus på praktiknära
forskning av relevans för lärarprofessionen. Denna inriktning har varit
vägledande vid såväl rekrytering av lektorer och professorer som vid
rekrytering av doktorander. Vidare har under institutionens första
verksamhetsår ett intresse för hållbarhetsfrågor vuxit fram hos flera av våra
forskare och doktorander. Både intresset för praktiknära och professions-
relevant forskning och forskning rörande hållbarhet ligger väl i tiden och vår
förhoppning är att en specialisering på sådana frågor framöver ska kunna ge
resultat vid de många ansökningarna till externa forskningsfinansiärer som
personalen gjort och gör framöver. Institutionen satsade under två år på en
försöksverksamhet med forskningsgrupper som efter anhållan fick ett litet
anslag för att möjliggöra samverkan, konferensdeltagande, publicering och
skrivande av forskningsprojekt. HSD har haft/har också gästprofessorer som
deltagit i forskningsgruppernas verksamhet samt forskarutbildning.
 
För närvarande finns följande forskningsgrupper:
• Begreppsbildning i geografi, miljö, samhällskunskap och

samhällsvetenskapliga ämnen
• Samhällskunskapsdidaktik
• Drama för lärande
• Ämnesdidaktik med post-teori
• Den religionsdidaktiska/pedagogiska forskningsgruppen
• Värdegrund, historisk bildning, historiemedvetande

Några av forskningsgrupperna sammanfaller med ämnesgrupper andra har
istället mer tvärvetenskapligt fokus. Utvärderingen av denna
försöksverksamhet visar att forskningsgrupperna har varit mycket aktiva och
genererat såväl publikationer, ansökningar som nya utbildningsinitiativ.
Några ansökningar har varit framgångsrika och resulterat i två VR-projekt.
Finansiering av forskningsgrupperna behöver dock få andra former. 

16



Utmaningar
En av de mera centrala utmaningarna för institutionens forskning bottnar dels
i att institutionen består av forskare (och forskningsgrupper) som kommer
från olika institutioner och olika fakulteter, dels i att våra forskare
representerar många olika ämnen och discipliner. Att förenas kring
gemensamma projekt och frågor är därmed en utmaning. Likaså är det inte
enkelt att skapa en seminariekultur som kan vara engagerande för alla. En
utmaning har också varit bristen på externfinansierad forskning. Ytterligare en
utmaning utgörs av att närvaron vid forskningsberednings-mötena är mycket
ojämn.

 
Åtgärder
• En strategi för former och principer om och hur forskningsgrupper kan

finansieras ska utformas.
• Seminarieserien Den ämnesdidaktiska strimman - vad är ämnesdidaktik på

HSD? behöver vidareutvecklas och upprätthållas.
• De insatser som riktats till hela personalen gällande artikelskrivande

vidareutvecklas.
• Engelska institutionen anlitas för en repris av kursen academic writing som

riktar sig till hela personalen (denna kurs behövs också för våra
doktorander).

• För att öka den externa finansieringen planeras regelbundna
ansökningsseminarier samt seminarier som informerar om såväl större som
mindre forskningsfinansiärer.
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Samverkan och samhällsutveckling
 
Nuläget

HSD samverkar med det omgivande samhället på flera olika sätt och bidrar
därmed till samhällsutvecklingen. Profilen mot att verksamheten ska vara
relevant för lärarprofessionen och att forskarutbildningen och forskningen ska
vara praktiknära lägger en god grund för detta.
 
I nära anslutning till våra undervisningsuppdrag pågår seminarier och möten
där framförallt lärare och pedagoger bjuds in för erfarenhetsutbyten:

• Nationell Religionsdidaktisk Mötesplats som arrangeras tillsammans med
Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/ pedagogisk forskning (NFR) och
Föreningen Lärare i Religionskunskap (FLR).

• Historiedidaktiska seminariet vid HSD organiseras av forskningsgruppen
”Värdegrund, historisk bildning, historiemedvetande – hur utveckla
ämnesspråket?”. Skolämnet historia har under de senaste decennierna
utvecklat en alltmer komplex epistemologi. Forskningsgruppens medlemmar
arbetar med en rad begrepp som har bäring på undervisning och lärande i
ämnet – historieförståelse, historiebruk, historiekultur, historiemedvetande.
Seminariet är en plattform för integration och skapandet av koherens och
progression inom ämnesspråket.

• Kulturskoleklivet är en del av våra undervisningsuppdrag som samtidigt har
nära kontakter med olika aktörer inom kulturområdet för barn och unga.

• DIS: Årlig nationell dramakonferens.

Vidare är många av institutionens pågående och planerade forsknings- och
doktorandprojekt av direkt relevans för lärarprofessionen. Flera av dessa
projekt är praktiknära och involverar lärare och pedagoger.
 
En speciell form av samverkan utgörs av att flera av institutionens
doktorander och forskare medverkar i Stockholm Teaching & Learning
Studies, STLS. STLS är en samverkansplattform mellan skolhuvudmän i
Stockholmsregionen och Stockholms universitet och bedriver
professionsrelevanta småskaliga ämnesdidaktiska forsknings och
utvecklingsprojekt. De flesta doktorander som deltar i ÄdFo medverkar också
i STLS som koordinatorer. En av STLS vetenskapliga ledare har sin hemvist på
HSD.
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I relation till den av regeringen finansierade försöksverksamheten för
utarbetande av en motsvarighet till sjuk- och hälsovårdens ALF-avtal - ett
ULF-avtal (utveckling, lärande och forskning) medverkar Stockholms
universitet genom STLS.
 
Försöksverksamheten avser att utveckla modeller för samverkan mellan
skolhuvudmän och lärosäten relaterat till praktiknära forskning och
lärarutbildning.
 
Ytterligare en form för samverkan och samhällsutveckling utgörs av
tidskriften SO-didaktik. Detta är en tidskrift som inriktar sig på undervisning i
de fyra ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap. Tidskriften
svarar mot behovet av en svenskspråkig plattform där lärare, forskare och
andra kunniga och intresserade delger sina erfarenheter och kunskaper.
 
Utmaningar
När det gäller frågor som berör samverkan och samhällsutveckling är
utmaningarna många och komplexa. Universitetet och t ex skolor har skilda
mål och uppdrag men ska för en meningsfull samverkan kunna förenas kring
frågor om
• a) utbildning, kompetensutveckling, fortbildning,
• b) kunskapsdelning och
• c) forskning.

Institutionen är har lång tradition och någorlunda välutvecklade system och
strategier för frågor kopplade till utbildning, kompetensutveckling och
fortbildning. Kunskapsdelning har av tradition setts som en enkelriktad
verksamhet, dvs att i olika kanaler publicera forskningsresultat. Det finns
dock många utmaningar kopplade samman med detta, bl a hur
kunskapsresultat kan presenteras så att de blir tillgängliga men också i relation
till vilka publikationer som är meriterande (och budgetmässigt fördelaktiga).
När det gäller praktiknära forskning finns uppstår många utmaningar när
forskare och professionella aktörer ska mötas över verksamhetsgränser. I
relation till detta finns även ett antal forskningsetiska aspekter att beakta.

 
Åtgärder
• Institutionen ska verka för att de uppstartade samverkansaktiviteterna kan

fortgå och utvecklas.
• Forskningsetiska frågor följas upp och diskuteras för att på sikt kunna

utveckla en ny praxis. Ett behov som aktualiserats i och med införandet av
GDPR.
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Stödverksamhet
 
Nuläge
Institutionens omfattande undervisnings- och forskningsverksamhet kräver en
välfungerande administration, såväl den som riktar sig till studenterna, som
den som utgör stöd vad gäller utbildningar, personalfrågor, ekonomi,
kommunikation, institutionsservice, teknik och lokaler. Målet är att
administrationen fortsatt ska vara en integrerad del av kärnverksamheten. De
administrativa funktionerna har organiserats upp och det finns tydliga
principer för arbetsdelning och för att säkerställa olika funktioner vid t ex
sjukdom.

Vid institutionen har satsningar gjorts gällande kursadministrationen för att
bistå lärarna med administrativt stöd både i uppbyggnad, genomförande och
uppföljning av kurser. Andra satsningar på senare tid har varit förbättring av
rutinerna vid nyanställning och avslut av anställningar, förbättra inköpsflödet,
också i samband med införandet av e-handel – dock kvarstår ofta problem av
otillräckliga fakturaunderlag.
 

Utmaningar
Att personalen inom administrationen ska uppleva sin betydelse i relation till
realiseringen av institutionens övergripande mål är något som är en utmaning
som kräver god kommunikation och gemensamma möten.
 
Institutionen är mycket beroende av centralt beslutade stödsystem och
införandet av sådana system ställer speciellt stora krav på administrationen.
Särskilt inom utbildningsadministration har införandet av Ladok 3 och
Athena (och avveckling av Mondo) ställt krav på nya rutiner och mycket
resurser har lagts på att förklara och tydliggöra lärarnas roll i de nya
systemen. Även kommande ändringar inom kursvärdering kräver ett gott
samarbete mellan kursadministration och lärarna.
 
Speciellt utmanande är att skapa en balans mellan att tillhandahålla
administrativ service och övrig personals ansvar för dagliga arbetsguppgifter.
Detta gäller speciellt problem relaterade till teknik men även andra
stödområden såsom ekonomi och personal där korrekta underlag behöver
lämnas i tid samt arkivering av kursmaterial.
Det ansträngda ekonomiska läget för institutionen kräver bättre rutiner för
bland annat uppföljning av kursernas ekonomi.
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Åtgärder
• Utbildning av kärnverksamheten i Athena och tydlig ansvarsfördelning i

avveckling av Mondo och arkivering av Mondomaterial.
• Inkluderande av TA-personal i kommande utvecklingsarbet av

kursvärderingar.
• Förtydligande av arbetsfördelning mellan administration och övrig personal,

främst genom bättre kommunikation av befintliga regler och rutiner.
• Olika insatser behöver göras för att fortbilda lärare i den teknik som finns i

olika lärosalar.
• Utveckla ekonomisk uppföljning av kurserna, bland annat genom

kursbudgetar och återkoppling till lärarna.
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Arbetsvillkor och arbetsmiljö
 
Nuläge
HSD värnar om arbetsmiljön, såväl den psykosociala och organisatoriska, som
den fysiska. Institutionen ska vara en jämställd och jämlik arbetsplats med
nolltolerans för kränkande särbehandling. För att åstadkomma en god
arbetsmiljö krävs kontinuerliga analyser av verksamheten, exempelvis via
medarbetarenkäter. På HSD sker det interna arbetsmiljöarbetet kontinuerligt
och systematiskt och varje år utvärderas och revideras institutionens
arbetsmiljöhandlingsplan.
 

Utmaningar
Under våren 2019 genomfördes en medarbetarundersökning och denna
pekade ut några utvecklingsområden: gällande ledning och organisation finns
ett behov av ökad tydlighet, bättre balans mellan arbetsliv och privatliv,
rimliga förutsättningar för att utföra arbetet och tid för återhämtning. Vidare
visar undersökningen att personalen inte speciellt väl känner till universitetets
övergripande mål och visioner. Av undersökningen framgick även att det
förekommit kränkande särbehandling både inom personalgruppen och i
relation till studenter.

När det gäller organisation har vi eftersträvat struktur, tydlighet och
transparens men det kvarstår en hel del att göra för att personalen också ska
kunna uppleva detta. Även om flera rutiner har utvecklats så behöver de ses
över och vidareutvecklas. En speciell utmaning utgörs av att
arbetsmiljöberedningen inte har en tillräckligt bred representation i
personalgruppen. Organisationen av lärarna i ämnesgrupper är ännu inte helt
fungerande.

Under en lång tid har HSD haft problem med ventilationen i Stallet. Detta är
en fråga som måste lösas och Fastighetsavdelningen har påbörjat åtgärder. Det
är viktigt att alla medarbetare bidrar till att störningar uppmärksammas
genom felanmälan till Akademiska Hus via Serviceportalen och i relevanta fall
rapporteras in i SAMIR så att de direkt kan föras vidare av
Fastighetsavdelningen till rätt instans.
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Institutionen ska fortsätta det miljöarbete som påbörjats och sträva efter att
minska den negativa miljöpåverkan och öka den positiva. Negativ påverkan
uppstår exempelvis vid inköp och resor i tjänsten. Den positiva miljöpåverkan
uppstår i utbildning om frågor inom miljö och hållbar utveckling.
 

Åtgärder
• Resultatet från medarbetarundersökningen ska följas upp och förslag till

åtgärder ska utarbetas med stöd av personalavdelningen. Ledningen har
tillsammans med arbetsmiljöberedningen har ett särskilt ansvar för detta.

• En plan för jämställdhet och likabehandling på HSD ska tas fram.
• Arbete för ett tillfredsställande inomhusklimat i Stallet vad gäller ventilation

och temperatur måste säkerställas.
• De indirekta miljökonsekvenserna behöver genomlysas.
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Studentmiljön
 
Studenterna vid HSD representerar inte bara olika program och inriktningar,
utan har också olika bakgrund och ålder. Det är en viktig utmaning att kunna
möta alla studenters önskemål och behov på ett bra sätt med utgångspunkt i
HSD:s plan för lika rättigheter och möjligheter. Inom ramen för institutionens
programansvar ska former för ett fördjupat samarbete med studenterna kring
programutveckling utvecklas. Ett steg i ett ökat studentinflytande kan relateras
till institutionens utvecklingsarbete rörande kursutvärderingar.
 

Utmaningar
En utmaning är att bidra till att lärarstudenter inte upplever utbildningen som
splittrad vilket är något som framkommit vid de nationella utvärderingarna.
En annan är att få studentrepresentanter till våra olika organ för att på detta
sätt kunna öka studentinflytandet. När det gäller våra kandidat-/magister-/
masterprogram har det visat sig vara en utmaning att behålla studenter som
påbörjat sina studier. Stora avhopp ger signaler som behöver följas upp såväl
av ekonomiska skäl som av studiemiljömässiga skäl.
 

Åtgärder
• Studenterna ska uppleva att HSD tar ansvar för de utbildningar vi ger,

särskilt de där institutionen har samordningsansvar, och utveckla
verksamheten med stöd i bl a kursutvärderingar.

• Goda rutiner för information till studenter vad gäller HSD:s plan för lika
rättigheter och möjligheter ska upprätthållas.

• Former för fördjupat samarbete med lärarstudenterna kring program-
utveckling behöver utvecklas för de program där HSD har programansvar.

• De studenter som avbrutit sina studier inom de olika fristående kandidat-/
magister-/masterprogrammen ska kontaktas för att få en bild av vad som
ligger bakom deras avbrott och vad som pedagogiskt/didaktiskt och/eller
organisatoriskt kan göras för att framöver minska avhopp.

• HSD ska aktivt verka för att ett studentråd ska inrättas.
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Internationalisering
 
Nuläge
Institutionalisering är av betydelse både för lärarutbildningarna och
institutionens forskning. Målet ska vara att såväl våra studenter som våra
lärare och forskare kan delta i utbyten av olika slag.

Ett led i internationaliseringen har utgjorts av gästprofessorer och gästande
doktorander. Vidare har flera av våra lärare för kortare eller längre perioder
vistats vid andra lärosäten. Detta har skett både i form av sabbatsperioder och
ERASMUS-avtal. Målet är att institutionen ska stimulera till fortsatt utbyte.

Ett annat exempel på HSDs arbete är att en av våra professorer i samarbete
med vår internationaliseringskoordinator har initierat ett möte där
områdeskansliet bjudits in till en institutionsövergripande träff för att
diskutera möjligheterna till internationalisering på lärarutbildningarna.
 
Ett annat mål för institutionens internationaliseringssträvanden utgörs av att
studenter från andra länder ska kunna studera hos oss. Som ett led i detta har
vi påbörjat ett arbete med att ta fram kurser på engelska.
 

Utmaningar
När det gäller internationalisering av lärarutbildningarna utgör den
decentraliserade organisationsmodellen en av de största utmaningarna. Det är
problematiskt att för en enskild institution t ex skapa förutsättningar för
studentutbyte. Det krävs en samverkan med andra lärarutbildnings-
institutioner men också med ämnesinstitutioner.

 
Åtgärder
• Internationella avtal behöver kontinuerligt ses över.
• Möjligheter behöver undersökas för att underlätta för studenter att skriva

självständiga arbeten samt göra sin VFU utomlands.
• Flera kurser på engelska (som bör vara möjliga att välja som alternativ inom

lärarutbildningarna) behöver utvecklas.
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Denna verksamhetsplan bör uppdateras kontinuerligt samt utvärderas
vartannat år av institutionsstyrelsen.
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facebook.com/HSD.SU/

instagram.com/stockholmuniversity

Informations- och kontaktuppgifter

Stockholms universitet
Institutionen för de humanistiska och
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)

Postadress:
106 91 Stockholm
 
Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 20A
114 18 Stockholm
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