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Uppföljning av forskning och revidering av treårsplaner
Förslag till fortsatt hantering av progressionen i lärarutbildningen
Målet med uppföljningen är att följa upp att de resurser som används för forskning planeras
på ett strategiskt sätt så att utvecklingen för enskilda forskare, forskningsmiljön och
sektionens forskningsgrupper gynnas. Den strategiska planeringen fokuserar bland annat på
ökad publicering och erhållande av externa forskningsmedel.
Årlig uppföljning
Sektionsledningen kommer årligen i september), med start 2012, att begära in skriftlig
redovisning av genomförd forskningsaktivitet från all forskande personal på sektionen.
Redovisningen skall omfatta forskning som genomförts under innevarande samt föregående
år. Det som ska redovisas är:
Omfattning av egen forskning (%), publicerade texter (Fullständig bibliografisk information),
konferenspapers, sökta externa medel, genomförd planering och datainsamling samt
genomfört skrivarbete för ej ännu publicerade texter
Underlag för treårsplanering
I september kommer sektionsledningen också att begära in underlag för en planering av de
enskilda forskarnas forskning (fördelning av forskningstid under kommande treårsperiod)
under perioden 2013-2014. För personal som anställs efter september 2012 kommer
planeringsunderlag att begäras in löpande och omfatta motsvarande planeringsperiod – dsv
tom 2013. Ett mål är att forskningstiden planeras strategiskt (utifrån ett forskningsperspektiv
såväl som utifrån andra arbetsuppgifter i den egna ämnesgruppen) och inte schablonmässigt
läggs ut som 17 % (vid anställning på 100 %) varje termin.
En sammanställning av tidsplaneringarna görs tillgängliga för studierektorer som underlag för
tjänsteplaneringen för 2012-2014 samt för koordinatorerna för sektionens forskningsmiljöer
för deras planering av forskningsverksamheten.
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Till tidsplaneringen skall en översiktlig text bifogas som beskriver planernas innehåll
(t ex planerade projekt, empiriskt arbete, skriv- och analysarbete, framtida publikationer).
Planeringssamtal
Inskickade underlag (skriftlig redogörelse av genomförd forskning samt plan för den
kommande treårsperioden) ligger till grund för planeringssamtal för alla forskare som
genomförs med sektionschefen årligen i oktober.

