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Sektionen för lärarutbildning:
Treårsplaner för forskning samt uppföljning
Avser forskningstid för perioden 2012-2014

Under hösten 2011 uppmanades du som hade tid för forskning i din tjänst under 2011 att
redovisa hur denna tid använts och de resultat presterat. Vi kommer under 2012 att införa ett
nytt och mer systematiskt arbete med treårsplaner för den forskning som bedrivs av forskare
anställda på LUT. I detta arbete kommer också en systematisk redovisning att göras varje år
och samtidigt kommer vi då att kunna stämma av den individuella treårsplanen och revidera
vid behov. Målet med planeringen och uppföljningen är att de resurser som används för
forskning planeras på ett strategiskt sätt som gynnar utveckling för enskilda forskare,
forskningsmiljön (FULL) och sektionens forskningsgrupper, med särskilt fokus på ökad
publicering och erhållande av externa forskningsmedel.
Som en förberedelse för en sådan förändring som beskrivs ovan, vill jag att du fyller i och
lämnar in nedanstående uppgifter. Underlaget ska vara inskickat senast den 19 februari 2012.
Underlaget ligger sedan till grund för planeringssamtal för alla forskare som genomförs med
undertecknad under mars De uppgifter som efterfrågas kommer tillsammans med resultatet av
planeringssamtalet att utgöra en viktig förutsättning för tilldelning av nya interna
forskningsmedel när nuvarande beslut om forskningsmedel upphör att gälla.

Uppföljning 2010-2011
1.

Omfattning av egen forskning (%) enligt arbetstidsavtal på HH - 2010 och 2011
2010 (%) ……

2011 (%) ……

2.

Publicerade texter (Fullständig bibliografisk information) 2010 och 2011

3.

Konferenspapers (Titel, författare, konferensnamn och årtal) 2010 och 2011

4.

Sökta externa medel - lista projektansökningar och finansiär 2010 och 2011

5.

Genomförd planering och datainsamling 2010 och 2011

6.

Genomfört skrivarbete 2010 och 2011
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Underlag för treårsplanering 2012-2014
I planeringen av treårsperioden kan vi inte som hittills utgå från att alla kan få 30 % forskning
i tjänsten – däremot kan det naturligtvis fortfarande vara ett önskemål och det kan också
finnas anledning att besluta om en fördelning som innebär att någon/några skulle kunna få
mer än 30% vid något tillfälle. Enligt nu gällande arbetstidsavtal har du möjlighet till 16.7%
per läsår eller motsvarande 50 %, av anställningens omfattning, under ett år för hela
planeringsperioden på 3 år. Ett mål är att forskningstiden planeras strategiskt och inte
schablonmässigt läggs ut som 17 % (vid anställning på 100 %) varje termin. I fälten nedan
anger du hur du skulle vilja fördela den tid för forskning som du önskar för perioden. När jag
fått in alla underlag görs en sammanställning av tidsplaneringarna och utifrån dessa diskuterar
jag fördelningen med utbildningsledarna respektive forskningsledaren för att få en samlad bild
av behovet av tid för forskning och behovet av lärare i grundutbildningen.
Sammanställningen av tidsplaneringarna utgör en del av underlaget för tjänsteplaneringen för
2012-2014.
Under kommande terminer önskar jag följande fördelning av tiden för forskning:
HT12 …. %
VT13 …. %
HT13 …. %
VT14 …. %
HT14 …. %

7.
8.

Beskriv nedan kortfattat i text din plan för forskningens innehåll under 2012 (t ex
planerade projekt, empiriskt arbete, skriv- och analysarbete, framtida publikationer).
Beskriv nedan kortfattat i text din plan för forskningens innehåll under den fortsatta
planeringsperioden 2013-2014
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