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statsrådetTill och chefen för

Utbildningsdepartementet

januari bemyndigade chefen förGenom beslut den 25 1996 regeringen
tillkalla särskild utredare med uppdragUtbildningsdepartementet att en

för lärare vid universitet ochutreda tjänsteorganisationen statligaatt
högskolor dir 1996:01. Med stöd detta bemyndigande1996:3, U av
förordnade departementschefen från och med den februari generaldi-1

Ringborg utredare.rektören Erland som
denAdministrative direktören Karlsson anställdes från och medCurt

och med dag anställdesfebruari huvudsekreterare. Från15 sammasom
biträ-projektansvarige Harding och utredaren Stefan OdebergNils som

dande sekreterare.
Lindvallpersonaldirektören variti utredningen har SvenSom expert

förordnad sedan den 1 mars.
antagit Högskollärarutredningen.Utredningen har namnet

referensgrupp i vilken ingåtthar varit knutenTill utredningen en
förbundsdirek-Bodegård, rektorn Andersbyråchefen Louise Fransson,

studeranden Ebbadocenten Hulting,Fredriksson, Anna-LenaBerttören
prorek-professorn Norell,Kjell Margaretadocenten Jonsson,Jansson,

Strömholm,Steiner, rektorn StigombudsmannenOhlsson, PeterJantom
Ullenius.rektorn Christinaavdelningschefen ThullbergPer samt

sitt betänkande 1996:166överlämnar härmed SOUUtredningen
slutfört.därmedi utveckling. Uppdragetför högskolaLärare är

i november 1996Stockholm

Erland Ringborg
Karlsson/Curt

HardingNils

OdebergStefan

LindvallSven
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Sammanfattning1

bil. lUppdraget

högskolanstjänsteorganisation förföreslågällerUppdraget att nyen
ochlikställdaforskningochutbildningskalldennalärare. l meravara

professors-påAntalet tjänstervikt.meritemapedagogiska störrede ges
Jämställdhetförenklas.skallTillsättningsförfarandetskall ökas.nivå

högsko-mellanrörlighetfrämjas liksomskallochkvinnormellan män
lor.

6Utgångspunkter kap.

lärarkompe-sitt behovbedömafåhögskola självvarjeprincip börI av
måsteSamtidigtmellan dem.uppgifterfördelaochanställa läraretens,
läraresinaföruttalatarbetsgivarehögskolorna ettta ansvarmerasom

kompetensutveckling.derasoch
befattningar,definierafortsättningenidockbörStatsmaktema även

fastläggakompetensnivåer. Genomolika att gemensam-motsvararsom
ord-sådankarriärvägarnationellasynliggöraspelregler och ger enma

6.2planering.högskolornasochenskildasbåde deförstödning
ochverksamhetutvecklaoch attledafrågai sam-Insatser attom

ibetydelseökadfåtthögskolan harutanförsamhällslivetmedverka
meritvärde. 6.3ökatdärförmåstelärarrollen. De ges

vetenskapligpåvila inte barautbildningenskallhögskolelagenEnligt
vissaerfarenhet. Inombeprövadocksågrundkonstnärligeller utan

förvärvadyrkeserfarenhet och kompetensocksådärförmåsteområden
6.4lärare.rekryteringgrund förhögskolanutanför avenvara

inteDetavvägningar.lokala ärgrundas påmåsteArbetsfördelnin gen
högskoleverksam-sigfångameningsfullt sättmöjligt att ett vare

reglercentralailärarkollektivetsamladedetellerhelheti dess omheten
måstebehovverksamhetens strävanUtifrånuppgifter.fördelning av

samlade kompe-till sinmed hänsynanspråkivarje lärare tasattvara,
utvecklas.kompetensdennaoch atttens

ellermed doktorsexamenlärareallautgångspunkt bör attEn vara,
skicklig-konstnärligaellervetenskapliga kompetensmotsvarandeminst

forskning/utbildninggrundläggandesåvälimedverkaskallhet som
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forskarutbildning eller konstnärligt utvecklingsarbete. Såväl den enskilde
lärarens insatser fördelningen uppgifter inom lärargruppen måstesom av

hittills del institutionemasän motsvarandemera ses som en av sam-
lade utbildnings- och forskningsuppdrag. Omfattningen och arten av en
lärares insatser i olika verksamheter måste dock kunna variera över
tiden, bl.a. för det skall möjligt bereda föratt att utrymmevara samman-
hängande perioder för sådan verksamhet, med fördel bedrivs kon-som

planeringEn i flerårsperspektiv därför nödvändig.centrerat. 6.5ärett

En befattningsstruktur kap. 7ny

Vi föreslår fem huvudkategorier lärare:av
högskoleadjunkt,-
biträdande högskolelektor,-
högskolelektor,-
biträdande professor och-
professor.-

Befattningsstrukturen skall hjälpmedel vid högskolornas för-ettvara
delning uppgifter, det skall inte finnas någon formell kopplingav men
mellan befattning uppgifter.och

Befattningen högskoleadjunkt, med och pedago-grundexamensom
gisk skicklighet behörighetsvillkor, bas för rekryteraattsom ger en

med yrkeserfarenhet lärare till olika yrkesinriktade ut-personer som
bildningar. kan också erbjuda långsammare och flexibelDen en mera

till doktorsexamen vad doktorandbefattning medger. 7.2.1väg än en
Syftet befattningen biträdandemed högskolelektor skall attsom vara
den nyblivna doktorn dvs. den högstavlagt doktorsexamenge som-

fyra, eller vid särskilda skäl högst tidigareår möjlighet till fortsattsex, -
vetenskaplig och pedagogisk meritering. Anställningen bör normalt
begränsas till fyra år. 7.2.2

Befattningen högskolelektor blir basen i karriärtrappasom en av
befattningar, självständigtkan för olika uppgif-ettsom ge mera ansvar

behörighet doktorsexamenFör bör krävas eller motsvarandeter. veten-
skapliga kompetens eller motsvarande konstnärliga ellerkompetens
motsvarande kompetens slag dvs. från yrkeslivet utanförannatav

Ävenhögskolan skicklighet.pedagogisk den gjort särskiltsamt som
förtjänstfulla insatser adjunkt bör behörig. 7.2.3som anses

befattningen biträdande professor den effekti-Den erbjudernya som
på kort sikt uppnå ökning antalet tjänster påvägenvaste att en av

professorsnivå. Behörighetsvillkor bör vetenskaplig, konstnärlig,vara
pedagogisk eller kompetens vad krävs för behörighetutöverannan som
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krävasskicklighet börvetenskapligfrågahögskolelektor. I omsom
docentkompetens.

denfortsättningenskall iprofessorBefattningen även varasom
anställningsskyddsärskildahögskolan.i Detlärarbefattningenfrämsta

behörighet bör krävaskunna bevaras. Föråtnjuter börprofessorersom
internationellkompetens på högkonstnärlig ellervetenskaplig, annan

skicklighet. 7.2.4pedagogisknivå samt
begränsad tidanställas förbör kunnaAdjungerade lärare pro-

frågaskalladjunktsnivåema. Detochlektors-fessors-, personeromvara
högskolan. 7.3.lutanförverksamhethuvudsakligahar sinsom

från landhämtadefrämmande språklärare iUtländska lärare, dvs.
ellerhögskoleadjunktanställasbör kunnarespektive språk talas,där som

7.3.2alltefter behörighet.högskolelektor
hahögskola börlärare vidtillsvidareanställdDen är ensomsom

vidlärareför arbetatill årtjänstledighettill atttrerätt ensomupp
landet. 7.4.1ellerhögskola, inom utomannan

8kap.rekryteringsordningEn ny

uttryck i delssiglärare börrekryteringenförhögskolasEn taavansvar
börBåda dokumententillsättningsordning.delsrekryteringsmål, en

högskolestyrelsen.fastställas av
fastställt.regeringende målskall bygga påRekryteringsmålen som

vadmållägga fastkunnabör högskolan t.ex.Därutöver avseregna
rörlighet.eller 8.2jämställdhetfrämjande av

iföreskriftergrundläggandeutifrånskallTillsättningsordningen -
till olikarekryteringförordningenreglerahögskoleförordningen -

högskolan.vidlärarbefattningar
högskolanskallbefattning inleds,tillsättaförfarandet förInnan att en

behörighetsvill-ämnesområdet,skall framgåprofil. denfastställa Aven
varloch olika bedöm-skall tillmätasvilken viktkoren, treen avsom

ningsgrunder:
skicklighet,vetenskaplig/konstnärlig/annan

ochskicklighetpedagogisk
samverkanochutvecklingledning,skicklighet i fråga om

förutses. 8.3.1verksamhetenden inriktningsamt somav
beslutfå delegerarektor, börtillsättasLärarbefattningar bör somav

biträdande professor.ochprofessorbefattningarandra än somom
pedagogiska ellerförtjänstfullasärskiltgjorthögskoleadjunkt,En som

befordras tillför verksamheten,tilldetinsatser, bör,andra är nyttaom



12 Kapitel 1 SOU 1996:166

högskolelektor och högskolelektor bör, under förut-motsvarandeen
sättningar, befordras till biträdande professor.

Förslag bör i fråga befattningar professor och biträdandeom som
professor fakultetsnämnd motsvarande, i fråga övriga be-avges av om
fattningar på högskolestyrelsen bestämmer.sätt Berört bör haorgan en
majoritet lärare, studenterna bör ha representerade, ochrätt attav vara

jämn könsfördelning bör eftersträvas. 8.3.2en
lärarbefattningarPrinciper för information lediga bör läggas fastom

i tillsättningsordningen. fråga professurerI bör det obligatorisktom vara
sprida information annonsering eller på nationelltatt sätt,annatgenom

och vid behov utomlands. 8.3.3även
Berört högskoleorgan bör ha frihet skaffa sig det underlagatt som

behövs i de former lämpliga. Dock bör i fråga befattningarärsom om
professor och biträdande professor den vetenskapliga eller konstnär-som

liga skickligheten alltid bedömas två, eller särskilda skäl före-av om
ligger sakkunniga. skall hämtas utanförDessa den berörda högsko-tre,
lan. bör olika könDe och skall, inte finns,synnerliga skälvara av om

det, det finns sökande båda könen.närvara av
Förslagsställande skall alltid, innan sammanvägning görsorgan en

hänsynmed till profilen, redovisa bedömning enligt och deen var en av
bedömningsgrundema för sig.tre
På initiativ fakultetsnämnden bör kvalificerad utanförav en person

högskoleområdet kunna kallas till professur.en
det fråga uppfyllaNär fastställt rekryteringsmål, börär att ett ettom

förfarande med intresseanmälan kunna tillämpas. kvalificeradEn person,
anmält sig, bör då direkt kunna föreslås. 8.3.4som

Beslut lärartillsättning bör kunna överklagas endast efter pröv-om
Överklagandenämnden.ningstillstånd Sådant tillstånd skallav ges, om

nämnden bedömer det kan finnas saklig förgrund ändra beslutet,att att
allvarligt formellt fel har begåtts eller nämnden eljest finnerettom om

ärendet principiell betydelse. 8.3.5vara av

Bisysslor kap. 9

Reglerna för lärares bisysslor måste ändring det materiellautan av-
innehållet utformas, blirså det lättare för både enskildeden ochatt—
högskolan bedöma aktuella fall. fortsättningenI bör därför lärareatt en
redovisa alla ämnesanknutna bisysslor, alltså inte bara s.k. FoU-bi-
sysslor. intern ordning för detta börEn fastställas respektive högsko-av
la. Eventuella överträdelser reglerna får beivras högskolanav av

förseelserandra i anställningen.sättsamma som
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10kap.förslagenGenomförande av

föreslagnabör deriksdagsbeslut hösten 1997förutsättningUnder av
dåFörfattningstext börjulikraft den 1998.träda i 1förändringarna

förbe-för lokalaerforderlig tidsåföre 1997,föreligga utgången attav
redelser ges.

nuvarandeförverkliga förslagen iFörutsättningarna för äratt resurs-
matematisk-naturvetenskapligamedicinska,deinomläge gynnsammare

samhällsve-humanistiska ochbl.a. deinomtekniska fakultetemaoch än
tenskapliga.

förändring2000—2002 börperiodenInför övervägas av an-en
Dessförinnananslag.högskola anvisasvarjeslagsstrukturen, så ettatt

ökas.omfördelningarmöjligheterhögskolornas görabör att
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Short Summary in English

Terms of reference

The task has been of teaching theto structure posts atpropose a new
Swedish institutions of higher education. One major aim beenhas to put
teaching and footing,research equal thus reducing theon a more gap
between professors, the primarily occupied withpresent system
research and supervision of postgraduate students, primari-and lecturers,

concerned with undergraduate teaching.

of departurePoints

The higher education institutions,of which has increasedautonomy
considerably fewthe last should have impact the recruit-years, an on

of the allocation of tasksteachers and them. this light,Inment among
institutions take explicit responsibility for their staff and staffmust more
development.

previously, define referencethe Govennent should withAs toposts
different qualifications. formallevels of there should beHowever, no
link specificbetween certain and tasks.posta

developing education and staffManaging and and research activities
and co-operating with other of society important ofsectors aspectsare
the teacher’s role today. Achievements these be taken intomustareas

appointments.consideration largerto extenta
field vocational training educa-the of fine and teacherIn e.g.arts

for vocationally and professionally orientedtion there needa
teaching. Skills acquired professional life outside higher education
should be additional basis for appointments relevant areas.an

ofStructure posts

Five main categories of proposed:posts are
högskoleadjunkt, requiring bache-instructor junior lecturer a- or

lor’s master’s degree,or
intendedassistant lecturer biträdande högskolelektor new, to-

acquired doctor’smake possible for with newlya person a
degree qualify further research and teaching,to
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senior lecturer högskolelektor, requiring doctor’s degree- a or
equivalent qualifications acquired within research, fine arts or
other relevant and teaching skills,areas
associate professor biträdande professor requiring qualifi-new,-
cations beyond what required for senior lecturer,posta as
professor, requiring qualifications within fineresearch arts- or or
other relevant qualifications high international level andon a
teaching skills.

Institutions should be permitted employ working outsideto persons
higher education adjunct teachers part-time basis.as on a

academic teacher holding should be entitledEvery permanent posta
three years’ leave of absence work another institu-teacherto to as a

tion of higher education, Sweden abroad.or

of tasksDivision

The division of based The generaltasks be local conditions.must on
ambition andshould be take into teacher’sto account competenceevery

icontribute the development of thatto to competence.
higher qualifications shouldAll teachers with doctor’s degreea or

normally teachingparticipate both undergraduate and postgraduate as
relationship and researchwell in research. Thus the between teachingas

should for senior lecturers, associate profes-be, principle, the same
and professors. The character and of their involvement theextentsors

individualrespective activities however, from individualmust, tovary
and from another.toone year

Recruitment

institution objectives for its of teachingEvery should recruitmentset
staff, from institutionsregards for example recruitment otheras or
equality of the basis ofopportunity between the lattersexes, oncase
national objectives established by thebe Government.to

Appointments made the of the basisby the institutionRectorare on
of proposals facultyfrom the boards other bodies which shouldor—
have majority of academic staff, student representation and balanceda a
representation of andmen women.

Before begins, the weight attributedrecruitment beto toa process
qualifications regards research, development fine artsas or
other qualifications,
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teaching skills, and
and co-operationleadership, development

responsible for appointments should consi-should be decided. The body
beforeder each of separately making total judgement.these a

whoInstitutions should have the right junior lecturersto promote
contributions othermade particularly valuable teachinghave to or ac-

and, correspondingly, senior lec-tivities of senior lecturer,the rankto
professor.rank of assistanttheturers to

free whateverbodies should be acquire andThe relevant to use
making decisions each particularmaterial they need for How-case.

the appointment of professors and associateconcerningmattersever,
qualifications of the applicant should be assessedprofessors the research

representedBoth should beby three external experts.two sexesor
wherever possible.

professorsshould be publicly advertised andProfessorial chairs
comply withthe basis of applications.should be appointed To aon

institution however, beobjective, the should,specific recruitment
informal Under thisappointmentallowed baseto processes.onan

nominatebody should then be allowedthe relevant toarrangement a
his/her interestqualified who post.expresses aperson

fields outside academic spherefrom theorder recruitIn to a person
position him/herwho whichbusiness industry,e.g. preventsaor

chair, be madefor professorial shouldfrom applying publicly pos-a
that basis of in-board nominate thesible for the faculty to person on

formal only.contacts
of academicdecision regarding the appointmentAppeals against a

Central Board offollowing permission by theshould allowed,beposts
investigation.basis of preliminaryAppeals theon a

Implementation

could be imple-Parliament 1997 changesFollowing decision bya
mented by July 1998.1st,
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Utredningens2 uppdrag och
arbetsformer

Direktiven återges i sin helhet i bilaga regeringens sammanfattningI
direktiven attav angavs

tjänsteorganisation med få lärartjänster skall före-typeren° ny av
slås, där å sidan grundutbildningsuppgifter och å andra sidanena
forsknings- forskarhandledningsuppgifteroch skall lika meri-vara
terande
förutsättningar fördelningför jämnare ovanstående typeren- av av
uppgifter olikamellan kategorier lärare skall skapasav
det skall bli lättare för universitet eller högskola utifrånett att,en-
sina behov i utbildning och forskning, kvalificeraderekrytera
medarbetare, liksom befordra lärare inom universitetet/högsko-att
lan
jämställdheten mellan kvinnor och främjas liksomskallmän-
lärarrörligheten mellan universitet och högskolor.
antal skrivelser har inkommit. Vidare har varitEtt referensgruppen

knuten till utredningen. harDenna gånger. Desssammanträtt sex sam-
mansättning framgår missivet. Förutsättningar för kontinuerligav en
dialog med berörda har därmed skapats. Vid har arbets-mötenaparter
promemorior och textutkast och synpunkter har inhämtats.presenterats

och ochLedamöterna företräder olika intressen kulturer inom högskolan
olika ståndpunkter i enskilda sakfrågor. Diskussio-har självfallet intagit

i emellertid lett fram till de i allt väsentligt stårhar attnerna gruppen nu
bakom förslag.våra

ochmed referensgruppen har materialUtöver mötena presenterats
företrädare för myndigheter,synpunkter inhämtats vid medmöten orga-

nisationer värdefulla påpekanden kommit fram vidminst harIntem.m.
de inbjudan har gjorts vid universitet och högsko-presentationer påsom

utredningen influenser har syftet detta arbetssättlor. medFörutom att ge
beredskap för genomförande utredningensvarit uppnå störreatt av

förslag.
Kvantitativt material har dels beställts från Statistiska centralbyrån

utredningen. syfte rörlighe-SCB, dels samlats måttI att ettav ge
bland beställdes uppgifter från SCB,lärare med doktorsexamenten som

lärare vid universitet ochvisade vid vilket lärosäte samtliga statliga
högskolor har avlagt doktorsexamen eller doktorsgrad. enkäter,De som
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insam-bilaga enkätredovisas i Genom lhar utformat,utredningen
lektorer inomlektorer och docentkompetentauppgifter antaletlades om

institutionernaarbetsfördelningen påsyfte belysaolika fakulteter. I att
lektorerforskningenomfattningenenkäter delsundersöktes av avgenom

in-antalfördelningen arbetetdelsoch adjunkter enkät 2, ettav
skickades tillenkät Enkät 2konstnärliga högskolor 3.stitutioner och
fackhögsko-universiteten, fyradeinstitutionernamajoritet sexaven

Enkät skicka-högskolorna. 3och medelstoramindrelor och fyra deav
valdeskonstnärliga högskolor,tvåinstitutioner ochdes till 26 utsom

spridning.geografiskämnesmässigsåvälsyfte uppnåmed att somen
ochinstitutionersamtliga dessaintervjuerföljdesenkätDenna av

diskuteras detsammanfattas ochkapitelhögskolor. 4konstnärliga l
materialet.kvantitativa

medgjorts 25genomförts. Intervjuer harkvalitativ studie harEn ca
varit fåintervjuer harmed dessaSyftethögskolan.lärare inom att en

åren.de 10-15utvecklaskan tänkasläraryrketbild hur närmasteav
kapitelredovisas iintervjuerdessaintryck frånSamlade
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Internationell utblick3

internationella utblick har till syfte kort beskrivningDenna att ge en av
det svenska, eftersträva fullstän-några andra någonän utan attsystem

utredningensdighet. Särskild vikt läggs vid drag anknyter tillsom
uppdrag.

3.1 Norge

vetenskapligabedrivs vid universitet,högre utbildningen iDen Norge
högskolorz.högskolor Universiteten och deoch s.k. statliga 4 st.

utbildnings- forskningsinstitu-vetenskapliga högskolorna 6 ochst. är
utbildningfrämst inriktadetioner. statliga högskolorna 26 st.De är

begränsad utsträckning.och bedriver forskning i mer
vetenskapligauniversitet ochdominerande befattningarnaDe tre

amanuens3. erhållaochprofessor, førsteamanuens Förhögskolor är att
ochdoktorsgrad motsvarandeførsteamanuens krävs ellerbefattning som

fast anställning.erfarenhet.dessutom pedagogisk Det är en
vetenskaplig merite-befattningen. påProfessor den högsta Kravenär

...konstnärliga nivån skavetenskapliga ellerring består i denatt vara
.... ställsog/eller nasjonal standard Detmed internasjonali samsvar

førsteama-professor. Både professorer ochpedagogiska kraväven en
medanhälften sin tid forskning,ska cirkaägna av egennuenser

formel-undervisning och administration.tiden Dennaåtägnasresten av
beroendearbetsuppgifter i praktiken skilja siglikställighet i kan

1 handels-Arkitekthögskolan i Oslo,vetenskapliga högskolorna NorgesDe är
musik-lantbrukshögskola,högskola, idrottshögskola, Norges NorgesNorges

högskola och veterinärhögskola.Norges
2 regio-sammanslagning betydligt antalbildadesDessa störreettavgenom en
nala högskolor.
3 denfrån stipendiater doktorander, vilkaVi har här bortsett störstautgör
lärarkategorin.
4 1995utdannings forskningsdepartementetKirke-, og



Kapitel20 3 SOU 1996:166

kompetenss. Vid universiteten professorerna 47olika lärares utgör pro-
i årsverken.lärarkåren räknatcent av

professor fråga del-anställningarfinns II. DetDet äräven omsom
innehasHuvudsakligen dessatidsforordnanden 20 %. personerav som

forskningsinstitut ellervid lärosäte ellerhar sin huvudsyssla annat ettett
förekommeruniversitetssjukhus. detarbetar läkare vid Men ävenettsom

professoroffentlig sektor arbetarnäringsliv ellerfrånatt sompersoner
tillvarit impulser bådebefattningar harMotiven bakom dessaII. att ge

ordning uppfattasberörda inrättningar.till andra Dennalärosätena och
stärker nätverkenökar rörligheten ochdå denpositivt på lärosätena

forskningnorskinom
sökandelängre. Tidigare kundeinrättas inteAmanuenstjänster en

erhållabli førsteamanuenskravetinte uppfyllde att amanu-ensom
får behålla den.anställningfastenstjänst. harDe som amanuensensom

utbildningsväsen-i norskabetydande detAmanuensema utgör gruppen
tabell 3.1.framgårdet. Detta av

StatligaVetenskapligaUniversitet
högskolorhögskolor

privataexkl.

82206543Professor 1
88Högskoledocent

Førsteamanuens/
794220158førstelektor l

4290446Amanuens
152Universitetslektor 1

Högskolelektor/
fasta7 28423andra

l 038Högskolelärare

högskolesek-universitets- ochstatliganorskapersonår i denAntal3.1:Tabell
torn

högskolor-finns de statligabefattning påHögskoledocent är somen
vetenskaplig kompetenskrav på över-ställerbefattningDenna somna.

ellerpedagogiskkräverDendem för førsteamanuens. ävenstiger vana
yrkeserfarenhet.relevantpedagogisk utbildning samt

5 sid 47Eskeland 1995,
° sidEsekeland 1995, 47
7 riksbibliotekarier.ochprojektledareexempelvisingårandra fastaI
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Universitetslektor, högskolelektor och högskolelärare befattningarär
i huvudsak åt undervisning. dessaFör krävs doktorsexa-ägnassom
eller forskarkompetens. Relevant yrkeserfarenhet och pedagogiskamen

kunskaper viktiga kvalifikationskrav. universitets- och högskole-Förär
lektor krävs dessutom grundexamen, medan det för högskolelärare krävs
fyra års högre utbildning, minst inomtvå området.varav

for befordringsvägar sambandEtt med reguljär tillsätt-system utan
ning finns sedan antal år i BefordringsmöjligheterNorge. till-ett utan
sättningsförfarande finns för både førsteamanuenser, ochamanuenser

högskolelektorers. Åruniversitets- och 1995 inrättades befattningen som
førstelektor, universitetslektoreroch kan ansöka attsom amanuenser om
bli befordrade till. Anställning førstelektor kräver inte doktorsexa-som

erhåller doktorsexamen kan befordras till førstea-Amanuensermen. som
har fått möjligheten bli befordrade tillF ørsteamanuenser attmanuenser.

professor s.k. oppryck. enskildeDen ansöker detta och blirgenom om
befordrad tillsättningsförfarande han eller hon sakkunnig-utan om av en
kommitté professorskompetent.enhälligt bedöms Motivet bakomvara
denna reform bland skapa incitament till kompetensutveck-annat attvar
lingg. positiva erfarenheterna befordran till førsteamanuens lågDe av
bakom. finns följd reformen farhågor den geografiskaDet attsom av
rörligheten ska minska. dock för tidigt sig detta haruttalaDet är att om
blivit följden. Effekter jämställdheten har hittills visas.på inte kunnat

fördel med det norska får titel ochEn nämns, ärsystemet, attsom man
prestation.lön efter

grundlönenivå.lärare inom det norska högskoleväsendet harEn en
førsteamanuenser därefterhögst för professorer. Sedan följer ochDen är

överstiga finnsövriga kategorier. kan denna grundlönenivå.Lönen Det
miniminivå kanintervall med grundlönen inom vilken lönenett som

hamna. hög för den enskilde läraren bestäms på lärosätes-lönenHur är
mva.

8 riksbibliotekarier.andra fasta ingår exempelvis projektledare ochl
9 projektledare och riksbibliotekarier.andra fasta ingår exempelvisl
° Eskeland sid1995, 51
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Danmark3.2

med endast tvåuppbyggdbefattningsstrukturendanskaDen är stramt
tidsbegränsa-finns detprofessor och lektor.fasta befattningar, Härutöver

timlärare".olikaadjunkt ochde befattningar typer avsom
Danmark. be-lärarkåren i FörProfessorerna 12utgör procent av

D. Fillsättnings-professor krävs det Phanställninghörighet till som
lärosä-andrafrån det och frånpeers bådebestårkommittén egnaav

ten.
finns inteprofessorer. DebehörighetskravharLektorer somsamma

ochforskningtidsfordelningen mellanskillnader iheller några större
Även lönemässigt existerarlektorer.professorer ochundervisning mellan

lektorer. arbets-Fördelningenochmellan professorerskillnadersmå av
Följ-institutionerna.hålletsker helt ochuppgifterna mellan lärarna

timmarregler for hur mångacentralt uppställdafinns det inteaktligen
fanns detTidigareforskning.undervisning ellersiglärare ska ägnaen

ochforska 40undervisaskulle 50lärare procentprocent,atten norm
tillsätts påtiden. lektorEnadministration 10sig åt procentägna sam-av

professor.sätt som enma
lärare.oftast DehögskolesystemetdanskaAdjunkter i detär yngre

för be-Phkrävs Dantalet lärare.det totala Dettioutgör procent av
med möj-årtidsbegränsad tillBefattningenadjunkt.hörighet till är tre

utsträckning bådebedriver i högAdjunkterförlängning.lighet till årsett
arbetstidenbestår hälftenräknatoch forskning. Grovtundervisning av

undervisning.av

Tyskland3

länderna.olikahögskoleväsendet deförTyskland liggerI ansvaret
högskolepo-förnationellemellertidHochschulrahmengesetz ramenger

litiken.

Streijffert sid1995, 15
Z sidBaudemont 1995, 67
3 efteråravläggsforskargrader. Phdet två D-examenDanmark existerar treI

vetenskapligDoktorsgradinternationell Ph D.och motsvarar enenexamen
avhandling.

sid 38, 41Bertilsson 1995,
5 Baudemont 1995
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universitet ochhuvuddelar,tyska högskoleväsendet har tvåDet
ochfackhögskolor. Universitetvetenskapliga högskolor respektive

Humboldtska principenbaseras på denvetenskapliga högskolor om
Fackhögskoloma kortareforskning enhet.undervisning och gerensom

yrkesinriktade utbildningar.och mer
utvecklades svåröverskådligtefterkrigstidenUnder systemett av

åtgärdades 1976tyska lärosätena.hierarkistrukturer de Dettaolika
ochhögskoloruniversitet, vetenskapligalärare pådelaattgenom

kategorier övriga lärare. Deoch antalfackhögskolor i professorer ett av
överassistenter/överingenjörer,kategorierna docenter,övriga veten-är

medarbetarevetenskapliga/konstnärligaassistenter,skapliga/konstnärliga
uppgifter.med speciellaoch lärare

efterkategorier, och C4,indelade i C2, C3Professortjänstema är tre
ordning.grund för hierarkisk Denlönenivån, också utgör ensom

intetillsättsuniversiteten. Sedan 1985endast påhögsta nivån, C4, finns
universiteten.kategori påprofessorer C2av

utbild-forskning ocharbetstid mellanprofessoremasFördelningen av
fack-högskolor ochuniversitet/vetenskapligamellanning skiljer sig

medanundervisning,ligger övervikten påsistnämndahögskolor. På de
universi-framträdande roll pårelativtharforskning naturligt mernog en

högskolor.och vetenskapligatet
tidsbegränsning. Pro-regelmässigttillsättsProfessorstjänster utan

förbegränsad tid. KravettillsättasemellertidC2-nivå kanfessorer på
både doktors-universitet/vetenskapliga högskolorbli professor äratt

undersök-motsvarigheten till docentur. 1och Habilitation enexamen
få de 25Tyskland deEuroparådet framgårning är ettatt avavav

krav.formella Enstriktahar såeuropeiska ländernaundersökta som
Habilitationsschrift, vilket ärHabilitation förvärvas ett veten-genom en

Enöverstigande dem för doktorsexamen.med kravskapligt arbete
Habilitationska dessutomberörda fakultetenfor denföreläsning ges.

där haskafackhögskola.på Däremotfor professurkrävs manenen
utanförminst årinomyrkeserfarenhetminst fem års ämnet, trevarav

den högre utbildningen.
Berufungskom-tillsättningskommissionbildasInför tillsättningen en

institutionen.från den aktuellaprofessorerbestående främstmission av

6 Wissenschaftlicheund Oberingenieure,OberassistentenHochsculdozenten,
Mitarbeiter,wissenschaftliche und künstlerischekünstlerische Assistenten,und

Aufgaben.für besondereLehrkräfte
7 sid 80Framhein 1990,Peisert
8 Baudemont 1995
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Kommissionen väljer och rangordnar de bedömssökandeut tre som
kvalificerade. Efter godkännande från fakulteten och lärosätetsmestvara

ledning listan för den berörda ministern i förbundsstaten.presenteras
Ministem sedan professorn. ministernDetutnämner är värt attatt notera
inte bunden den uppgjorda rangordningen. kanIntressantär av nog
ministern dessutom helt frångå kommissionens bedömning och efter
konsultation någon sker emeller-med lärosätet Dettautse annan person.
tid sällan. enbart professorstjänster måsteDet ärytterst som annonseras

tidskrifter.iut
professorstjänst universitet ellerVid ledigförklarandet på ettav en en

finns det vissa begränsningar for vilka fårvetenskaplig högskola som
erhållit Habilitation vid har i principsöka. har lärosäteDen ettsom en

fårprofessur vid lärosäte.inte söka På sätträtt att samma samma enen
inte söka professur C4-nivå vidprofessor på C3-nivå sammaen

for fackhögskolor. Med tankebegränsningar gäller intelärosäte. Dessa
professionell ställning, lönenivå begränsningar-skillnaderna ipå ärm.m.

uppenbart styrmedel för ökaddet lärosätetpåatt ettegnana avancera
Europarådets undersökning Tyskland detrörlighet mellan lärosäten. I är

befordranhar denna begränsningar förenda europeiska land typsom av
inom det lärosätet.egna

högskoledocent.finns befattning DennaDet motsvarar pro-somen
undervisningC2-nivå. Innehavaren bedriver mindrefessorstjänsten

kvalifikationskraven desamma.professorer, ärän men
Även överingenjör betraktasöverassistent ellerbefattningarna som

krävsi med C2-professorer. överassistenternavarande nivå Försom
Överingenjörer förutom ha verkatska doktorsexamenHabilitation.

utanför utbildningen i minst två år.den högre
tid.assistenter förordnas begränsadVetenskapliga/konstnärliga på De

användaliten utsträckning och förväntasbedriver undervisning i relativt
ytterligare meritera sig vetenskapligt efterdelen tiden tillstörre attav

indikerar meriteringsvägBeteckningen detdoktorsexamen. C1 äratt en
för professorstjänst.

vetenskaplig/konstnärlig medarbetare krävsanställasFör att som
universitet ochmajoriteten lärarna vidgrundexamen. Dessa utgör av

dem begränsadTyskland. anställdafackhögskolor i Merparten ärav
sin tid undervisning övrigabetydligt deltid. De änstörreägnar aven

utvecklaarbetstid bör denlärarkategorier. del derasEn ägnas attav
inte explicit åliggande,vetenskapliga dockkompetensen. Det är ett som

vetenskapliga/konstnärliga assistenter.fallet förär
undervisninglika mycket tidProfessorema universitetenpå ägnar

fackhögskoloma blir resultatet inteforskning. Pååt oväntat attsom
professorema.dominerande aktiviteten blandundervisningen den klartär
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framgår Tyskland detkomparativa studientidigare nämndadenI äratt
undervisar övriga lärare.professorereuropeiska landet därenda änmer

kallas förpersonal inte professorervetenskapligaDen ärsom
fördelar sin arbets-tabell framgår hur dessaMittelbau. nedanståendeI

uppgifter bygger under-professorerna.tid i jämförelse med Dessa en
lärare/forskarefrånmed 3 000sökning gjordes 1992 närmaresvarsom

Tyskland. framgår påuniversitet i Detvid högskolor och västra att
undervisning betydligt mindre för denandelenuniversiteten veten-var

dubbeltprofessorer. ägnadeinte Dessaskapliga personal änmervarsom
emellertidundervisning. börforskning åt Manmycket tid åtså som

mellankategorierna.mellan de olikafinns skillnaderbetänka detatt

ProfUniv

UndervisningI
ForskningI

"Mtte|bau"Univ Förvaltningj
Forskarhandledningn
ÖvrigtI

-12ProfFackhögsk

°/o

kategorier lärarearbetstiden för olikafördelningProcentuellFigur 3.1: avav
fackhögskolor,universitet och 1992Tysklandsvid västra

sidTeichler 1995, 51EndersKälla:

de stipuleradeavspeglinggivetvisresultatOvanstående är en av
veckatimmartillvecka. uppgår 18Deundervisningstimmarna perper

vecka förtimmarfackhögskolor och åttaför professorer pro-per
Undervisningstim-vetenskapliga högskolor.ochuniversitetfessorer på

timmar.till åttamedarbetare uppgåvetenskapligaforkan ävenmama
ochöverassistentöveringenjör,högskoledocent,Mellankategoriema

undervisningstimmarfärreemellertidharvetenskaplig assistent per
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vecka. Undantaget den sistnämnda kategorin uppgår antalet undervis-
ningstimmar vecka till timmar. vetenskapliga assistentemaDeper sex
undervisar fyra timmar vecka.per

Frankrike3.4

franska universitetssystemetDet starkt centralstyrt, inte minst medär
avseende på lärarrekryteringen, präglas nationella konkur-som av
renser concours.

finnsDet två huvudtyper lärarbefattningar, conferencemaitre deav
och professor.

de conférence har undervisningsskyldighetEn maitre 128en om
timmar, frågadet kollektiv handledning, ledningnär ärsom om av
laborationer och dylikt kan ökas till timmar. Härtill288 kommerupp

forskning, handledning enskilda studenter administration.ochegen av
Professorn undervisar också normalt timmar, vartill hand-128 kommer
ledning doktorander, forskning och administration.av egen

de conférence blir behörigFör maitre doktorsexamen, förman genom
professur krävs normalt s.k. habilitation, bevis förmåga ledaett att
forskningsarbete, kan liknas vid vår prövning för docent-närmastsom
kompetens. Habilitation respektive universitet, hjälptarges av som av

särskild sakkunnigkommitté för varje ärende.en
Tillsättningsproceduren frågaleds i båda slagen tjänster ut-om av av

bildningsministeriet, både inrättar tjänster ledigaoch utlyser sådana.som
På grundval inkomna ansökningar väljer det berörda universitetet utav
högst fem kandidater tjänst rangordna dem. ledI nästautan attper -
uttalar sig nationellt Conseil National des Universités, deett organ, om
utvaldas kvalifikationer.vetenskapliga professur ocksåFör görs en
provföreläsning. Därefter universitetet rangordning bland demgör en

godkänts det centrala Till slut ministeriet.utnämnerorganet.som av
maitre conférenceFör de blir det före fast förordnande frågaett om

två års provtjänst, kan förkortas till för igenomår den gåttettsom som
pedagogisk utbildning.

särskild befordringsväg till professur finnsEn inom visa områden för
dem tjänstgjort minst tio år maitre de conférence. Möjlighetersom som
finns också i särskild ordning rekrytera professurer yrkeserfaren-medatt
het utanför högskolesystemet.

tidens debatt krisen i de franska universitetensDen senaste om
grundutbildning med antal studieavbrott och låg examinations-stort
frekvens har bland handlat pedagogiska meriter ochannat attom enga-
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tillsättning lärare.liten vikt vidalltförutbildningen tillmätsi avgemang
Åtgärder förslagkonkretadetta, någraändra påförhar utlovats att men

inte.finns ännu

Storbritannien3.5

betydande diversi-präglasutbildningsväsendetbrittiska högreDet enav
lönesättning ochbland isigautonomi.och Det annat attyttrartet senare

amerikanskaLiksom i detlärosätena.utformas systemetarbetsvillkor
befattningsorganisationen.enhetlighet inomvissdettafinns det trots en

senior lecturerprofessor, reader,lärarkategoriemahuvudsakliga ärDe
sig åtskareaders och lektorerprofessorer ägnaSåväloch lecturer. som

emellertid.finnsIndividuella skillnaderutbildning.forskning ochbåde
de hareftersomvanligtvis mindre,professorerundervisarDessutom

administration.gällerdetåtaganden närstörre
forsk-problemdet lärosätenaupplevsStorbritannien attettl som

bidragande faktorstarktundervisningen. Enprioriteras högreningen än
researchs.k.kritiker, deantalenligt assessmentstill detta är, ett som

framgångsrik denefter hurmedeltilldelasdär institutionernaochgörs
vara.bedömsforskningensamlade

Även rekryte-prioritering.denna Lärareskerlärarevid tillsättning av
Becherforskning.potential förmeriter ochsinahuvudsak påiras

pedago-utvärderaSvårighetenskäl till detta.två1992 attKogan anger
Storbritannien därtydlig iforskningskapacitetkapacitet relativt ärgisk

Traditio-och studenten.mellan lärarensakundervisning enanses vara
kolle-idiskuterasundervisningsproblem intekonkretapåbjuder attnen

blir svår. Ettutvärderinginnebärsynlighetenbristandegiet. Den att
ämnesdisciplinemaolikade ärinomledandeskäl är attannat personer

framåt. Deforskningsfronten flyttastillbidrargradi högde attsom
Forskningsresultatforskning.sin tid pådeldärmedägnar stor aven

andradärmeddessa ochmed vilka ävenbli dendåtenderar att norm
nämndadeNaturligtvis harlärartjänster.till ävensökandemäter ovan

vidviktforskningeninverkan på störreresearch attassessments gesen
undervisning.rekrytering än

varieratillsättningar kankringReglementenlokalt.tillsättsLärarna
svenskajämförelse med detuniversitet. I syste-och inommellan även

kvaliñkationskravenliknandeinformellt. På ärbrittiska sättdetärmet

9 sid 221994,Trow
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informella. Det sig i det inte finns några formella kvalifika-yttrar att
tionskrav på eller övrig dokumentation för kunna kommaattexamen
ifråga för någon befattningarna. I praktiken det dock mycketärav
ovanligt åtminstone professorema inte har doktorsgrad.att

Professorema tillsätts lärosätets styrelse. Det vanliga detär attav
skapas tillsättningskommitté bestående rektor ordförande ochen av som
både interna och professorer.externa

Reader hederstitel befattning.är befordranDetän ären snarare en en
senior lecturer eller lecturer. Befordringar universitetssty-görsav en av

relsen efter rekommendationer ledningar for institutioner eller deka-av
kommaFör i fråga måste läraren forskare med internatio-attner. vara

nellt eller åtminstone nationellt rykte.
Senior lecturer kan bli intern befordran från lecturer ellerman genom

efter tillsättning i offentlig konkurrens. Vid befordran det liknandeär en
procedur for reader. Vid utnämning förfarandet oftast inteär vä-som
sentligt skilt från det för professorer. kanDet emellertid förekomma
några skillnader. kanDet prorektor ordförande i tillsätt-ärvara som
ningskommittén och det finns kanske inte bedömare. Dessaexterna
procedurer skiljer sig från universitet till universitet.

lecturerFör tillämpas tillsättningsförfarande för seniorsamma som
lecturer. Liksom for övriga lärare finns det inga formella kvalifikations-
krav. flestaDe har dock grundexamen och många har eller påär vägen

skaffa högre befattningarDessa har prövotid på år,att treen examen. en
inte har haft treårig lecturertjänst på lärosäte.ett annatom man en

vanligt byterDet lärosäte efter utbildningen.är närmastatt man
Grundexamen vid universitet kan följas forskarutbildning vidett ettav

tredje.och post-doc tjänstgöring vid Rörligheten däremotärannat ett
inte omfattning bland dem har tjänst.av samma som

3.6 USA

amerikanskaDet för högre utbildning präglas avsevärdsystemet av
diversitet. Anledningarna till det landets federala uppbyggnad och detär
starka inslaget privata lärosäten.av

detta kan utläsa befattningsorganisation,Trots ärman en som gemen-
för universitet och colleges. uppbyggd kring kategori-Den deär tresam

Ävenassistant professor, associate professor och professor. andraerna

2° Sjöstrand 1995
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används. finns inga fonnellaoch instructor Detbegrepp lecturersom
befattningar.för dessakrav någon av

kanpost-doc period.det vanligt med DendoktorsexamenEfter är en
vanligtvisperiod bedrivstjänst. Dennaomfatta två år och inte någonär

avlade sin doktorsexamen.lärosäte därvid änett annat man
karriärstegen.första Detprofessor detAssistant ärär steget en

Efterfortsättning efter cirka år.tidsbegränsad anställning prövas trevars
föruppfyller kvalifikationemaytterligare cirka år attprövastre manom

viktigt eftersomassociate professor. Dettabli är steg,ett somman
tillEfter åttaerhåller fast anställning.vanligtvisassociate professor sex

professor.befordran tilligen förprofessorassociateår prövas mansom
olikaväsentligt mellan deskiljer sig inteArbetsuppgifterna typerna

utbildning,har för bådekategoriernaprofessorer. Alla tre ansvarav
mellanSkillnader i arbetsfördelningenforskning.forskarutbildning och

visarindividuell karaktär. Figur 3.2finns, dede olika lärarna är avmen
arbetstiden.fördelningundersökning lärarnasresultaten avavav en
domineran-denframgår utbildningUppgifterna år 1992. Det ärattavser

i fördel-Skillnadernaprofessorskategorierna.för allaaktivitetende tre
anmärkningsvärt små.arbetstidenningen varav

100 -

eo

ÖvrigtI60 q AdmI
ä

ForskningE
40 ~- Utbildning. .3

20

prof Assis profHof Assoc

kategorierför olikaarbetstidenfördelninProcentuellFigur 3.2: avav
utbildning i 1992SA,inom högrelärare

sid 24Allen 1996,Källa:

2 studentendärnivå "post-secondary"påutbildningsanordnaredeHär avses
erkänns U.S.ackrediteringochtvåårigminstkan erhålla avvarsexamenen

Education.ofDepartment
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Utvärderingar något genomgående i det amerikanskaär systemet.
Även professor blir utvärderad, eftersom fleradet Iönestegsom man ges
för professor. viktigaste kriteriet, åtminstoneDet universiteten, ären
forskningsresultaten. Undervisningen har lågt ökande meritvär-ett men
de. Utvärderingama först kommitté inom institutionen,görs av en som
tillkallar sakkunniga. består i röstförfarandeNästa steg ettgruppen av
inom fakulteten. Samtliga medlemmar fakulteten vid beslutröstarav
rörande de lägre befattningama. Vid beslut rörande full professor eller
befordran till dessa det endast de full professorär är röstar.som som
Fakultetens beslut fors till olika centrala lärosätet. Generelltorgan

godkänns fakultetens beslut de centralasett av organen.
klaramerikanska tjänsteorganisationen kännetecknasDen enav

tillbefordringsväg från assistant professor via associate professor pro-
fessor. for professor och associate professor i relation tillLönen en en

199422.assistant professor respektive år överväldigan-1,6 1,2 Enen var
professorde majoritet inom högre utbildningen blir fulllärarna denav

framhålls faktor riskenunder sin karriär. minskarDetta attsom en som
professor.institution blir dominerad enstakaen av en

tillsättningsärendeninte möjligt överklagaDet är änannatatt
haformella kan åberopas det kan skettgrunder. Grunder ärsom om
for deneller kön. kan då bli falldiskriminering grundat på Det ettras

amerikanska jämställdhetsmyndigheten.
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Nuvarande befattnings-4 och

arbetsorganisation

4.1 Kvantitativ beskrivning

Lärargrupper

högskoleförordningenEnligt 1993:100 får vid högskolorna
. inrättas professorlärartjänster inbegripet adjungeradsom pro-.
fessor, lektor, forskarassistent.adjunkt och Vidare får inrättas lärar-
tjänster nordisk lektor, utländsk lektor, timlärare och gästlärare.som

fårNågra andra lärartjänster inte inrättas vid högskoloma.
Antalet årsverken för dessa lärargrupper uppgick läsåret 1994/95 till

sammanlagt Högskoleverkets årsrapport för universitet och15 800ca
högskolor 1994/95. drygt 13 000 de statliga universitetenHärav avser
och högskolorna. Häri ingår och timlärare motsvarande 276 årsver-gäst-
ken. Rapporteringen for och timlärare varfördock ofullständig,gäst- är

Övrigaantalet årsverken för dessa lärare underskattning. årsverkenär en
fördelas de olika följande:på lärarkategorierna enligt

ÅrsverkenLärargrupp Andel

Professor 1 927 15%
Lektor 5 125 40%
inklusive nordisk lektor 7- utländsk lektor 85~Adjunkt 5914 36%
Forskarassistent 1 111 9%

årsverkenSumma 12 754 100%

4.1: fördelningTabell Lärares olika personalgrupper, vid statliga universitet
och högskolor

12 754 årsverken lärare återfinnsAv 9 878 vid universitet ochsom
högskolor med fasta forskningsresurser exklusive konstnärlig utbild-
ning, 2 471 vid mindre och medelstora högskolor inom den405samt
konstnärliga utbildningen såväl vid konstnärliga högskolor inomsom
universitet och andra högskolor. Fördelningen lärargruppema skiljer
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fakulteter, vilketlärosäten ochmellan olikasig mycket grupper av
ochfigurerna 4.1 4.2.framgår av

4500

4000

3500

3000
-U/H

2500
-lvoM

2000 Konstn|‘|
1500

0001

500

FoskarassAdjProt Lektor

Årsverken nordiska ochinkl.professorer, lektorerför1994/95Figur 4.1:
högsko-universitet ochforskarassistenter vidadjunkter ochutländska lektorer,

högskolormedelstoramindre ochforskningsresurser U/H,fastalor med
vid andraellerkonstnärliga högskolorutbildning vidkonstnärlig§MoMsamt

ärosäten.
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veterinärmed LektorI
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Juridisk
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Univ högsko m
fasta forskn-res
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| xr r
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fakul-inom vissafor olika lärargrupperAndel årsverkenFigur 4.2: grupper av
fasta forsknings-för universitet och högskolor medsammantagetteter, samt

utbildningar.högskolor konstnärligamindre och medelstora resp.resurser,

professorer blandhögsta andelenhar denstatliga lärosätenDe som
Tekniska högsko-lantbruksuniversitet Kungl.33%,lärarna Sverigesär

LundsUppsala ochKarolinska institutet 23%lan och26% samt
högst fördenna andelfakulteterna motsvuniversitet 20%. Av är

skogsvetenskaplig fakultet 36%,fakultet 37%,veterinärmedicinsk
medicinsk fakultetföroch 34%juridisk fakultet 34% samttema

32%.
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Andel kvinnor

universitetvidnågot lägrebland lärarna 28Andelen kvinnor är procent;
mindre ochvidforskningsresurser och högrefastaoch högskolor med

utbildningarna. Dennakonstnärligaoch inom dehögskolormedelstora
och lärargrupperolika fakultetsgruppermellanvariationenvariation och

ochtabellerna 4.2 4.3:framgår av

Årsverken Andel kvinnorFakultet motsv

28%veterinärmedicin 1 968odontologi,Farmaci, medicin,
38%övrigt 2 782samhällsvetenskap,Filosofi, tema,
37%2371Humaniora, teologi
29%147Juridik
17%skogsbruk 966lantbruk, 1Matematik, naturvetenskap,
11%1 778Teknik

med fastahögskolorochDelsumma, universitet
7%8789forskningsresurser

34%2 471högskolormedelstoraMindre och
31%405utbildningKonstnärlig

28%75412årsverkenSumma
motsv.fakultetsgrupperolikainomAndel kvinnor4.2:Tabell

Årsverken Andel kvinnorLärargrupp

8%1 927Professor
23%5 125Lektor
43%4 591Adjunkt
27%1 111Forskarassistent

28%12 754årsverkenSumma

lärareblandkvinnorAndel4.3:Tabell

går långsamt.utvecklingenökarbland lärarnakvinnorAndelen men
enligtprocentenhetnågonÖkningenoch 1993Mellan åren 1991 var

Vad1994/95.och högskoloruniversitetförårsrapportHögskoleverkets
fortsatt. Dettakvinnorandelenökningdennalektorer hargäller av

ochlektorerantaletvi gjortenkätundersökningframgår omsomav en
Enkätenfakulteter, enkätolikainomlektorerdocentkompetenta

och avsågoch högskolornauniversitetenstatligadebl.a. tillsändes
högskoloroch medelstoramindre1996. Förförhållandena i varmars

underlaget för Hög-från iprocentenhet 19,9ökning 1denna nästan
universitetförenligt enkät 1;till 20,8skoleverkets årsrapport procent
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och högskolor med fasta forskningsresurser ökningen marginell frånvar
till23,4 23,5 procent.procent

lektoremaAv 1994/95 kvinnor.23 lektorer medAvprocentvar
doktorsexamen kvinnor22 detta år. lektorer med docent-Avprocentvar
kompetens enligt enkät avseende1 1996 eller400 19var mars ca pro-

kvinnor.cent

Doktorsexamen

1994/95 motsvarade antalet lärare med doktorsexamen vid de statliga
universiteten och högskolorna 171 årsverken eller7 56 procent av
antalet lärarårsverken enligt underlaget till Högskoleverkets årsredovis-
ning för 1994/95. Antalet lärare med endast licentiatexamen 4var ca
procent.

ÅrsverkenakultetF motsv Andel lärare
med doktors-
examen

Fannaci, medicin, odontologi, veterinännedicin 1 968 81%
Filosofi, samhällsvetenskap, övrigt 2 782 45%tema,
Humaniora, teologi l 237 75%
Juridik 147 65%
Matematik, naturvetenskap, lantbruk, skogsbruk 966 83%l
Teknik 778 61%1
Delsumma, och högskolor med fastauniversitet
forskningsresurser 9 878 67%
Mindre medelstoraoch högskolor 23%2 471

utbildningKonstnärlig 2%405

Summa årsverken 56%12 754

Tabell Andel lärare med doktorsexamen inom olika fakultetsgrupper4.4:
motsv.

Gruppen filosofisk och samhällsvetenskaplig fakultetmed samt
temaorienterad och denforskning övrigt heterogena ochär mest gruppen
har relativt låg andel lärare med doktorsexamen. andelenDen störstaen
lärare i tillhör samhällsvetenskaplig fakultet andelen lärareochgruppen
med doktorsexamen filosofiskdär fakultet och52 Förär procent. tema-
orienterad forskning andelentillsammantagna lärare med doktorsexa-är

något lägre oklart vad övrigt täcker48%. Det ärmen gruppen men
lärarutbildningama delenden den Inomutgör stora av gruppengruppen.
dominerar adjunktema och andelen lärare med doktorsexamen baraär
14 procent.
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då de undervårdutbildningamainte berörts härEn ärsomgrupp
kom-kommande årstatliga högskolorna. Underutanför de1994/95 låg

vårdut-statliga högskolor.inordnas i Inomvårdhögskolorflera attmer
med doktorsexamen endast 10lärarebildningama andelen procent.är ca

därförstatliga högskolorna kommerförs till devårdutbildningamaAtt
tidiga-påmed doktorsexamenminska andelen lärare sättatt somsamma
fördesingenjörsutbildningarnaområdet, dåtekniskainom detskettre

till högskolan.över

Årsverken lärareAndelLärargrupp
doktors-med

examen

93%927lProfessor
81%1255Lektor

4%4 591Adjunkt
94%1 lllForskarassistent

56%12 754årsverkenSumma

doktorsexamen.medAndel lärareTabell 4.5:

uni-Fördoktorsexamen.eller 81hade 151lektorema 4Av procent
lektorerandelenforskningsresurserfastahögskolor medversitet och var

hög-medelstoraför de mindre ochochmed doktorsexamen 84 procent
antalet1996avseendeEnligt vår enkät lskolorna 68 procent. varmars

högskolornaochuniversitetende statligavidlektorerdocentkompetenta
antalethälftenellerantalet lektorereller nästan052 392 procent avav

utbildningsom-mellan olikaVariationendoktorsexamen.lektorer med
tabell 4.6.högskolor framgåroch mellanråden avgrupper av
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Utbildningsområde Antal Andel med
lektorer docentkompe-

. tens

Farmaci, medicin, odontologi, veterinännedicin 68%707
Samhällsvetenskap 460 28%l
Humaniora, teologi 875 37%
Juridik l04 23%
Matematik, naturvetenskap, lantbruk, skogsbruk 186 40%l
Teknik 879 38%
Summa 5 2ll 39%

universitet och högskolor med fasta-forskningsresurser 4 371 44%
mindre medelstora högskoloroch 840 18%—

Andel lektorer med docentkompetens inom olika utbildningsom-Tabell 4.6:
råden

Högskoleläramas arbetsfördelning4.2 -

några bilder

högskolelagen beskrivs uppgifterna för lärare vidI 3 kap. l § en en
högskola eller universitet. I tjänsten lärare vid högskolorna fårett som
ingå handha utbildning, forskning eller konstnärligt utvecklingsarbeteatt

administrativa uppgifter. Till lärares uppgifter hör också attsamt en
följa utvecklingen det tjänsteområdet. paragrafinom dennaI äregna
det således lärare får och inte vad ska ellerspecificerat vad göra man
bör göra.

skalltvå kommande paragrafer står det ... ProfessorstjänsterI att
finnas inrättade i tillräcklig omfattning för forskning och utbildningatt

kvalitativ vetenskap-skall kunna bedrivas hög nivå inom olikapå en
arbetsuppgifter skall det,sområden. ... kap. § och ... lektors3 2 I en

normalt utbildning ochpå det konstnärliga området, ingå bådeutom
forskning. formuleringar vilja frånkap. tyder3 5 §. Dessa en
lagstiftarens kategorier lärare engageradesida dessa två skallatt av vara
i både grundutbildning forskning. Någonting omfattningenoch avom
detta dock inte.sägsengagemang

kategorierhar funnits vilja från många håll samtligaDet att aven
grundutbildning ochlärare inom högskolan ska engagerade i bådevara

de adjunkter vetenskapligforskning. Därmed inkluderas haräven som
ömsesidigtkompetens. dominerande skälet har varit värdetDet ettav

forskning.utbyte mellan utbildning och
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våra direktiv det förutsättningar för jämnare fördelningI sägs att en
sidan grundutbildningsuppgifter och å sidan forsknings-å andraav ena

och forskarhandledningsuppgiñer skall skapas. implicerar denDetta att
nuvarande fördelningen inte jämn. Vi har därför belysa i vilkenvelatär
utsträckning professorer och forskarassistenter vid institutionernågra

grundutbildningsuppgiftersin tid och i vilken utsträckningåtägnar
lektorer och adjunkter sin tid forsknings- och forskarhandled-ägnar
ningsuppgifter.

frågorsyfte bl.a. undersöka dessa har vi enkäter under-I att genom
forskningen lektorer adjunktersökt dels omfattningen och en-avav

kät dels fördelningen arbetet på olika lärare på in-2, av grupper av
institutioner-stitutionen enkät Enkät skickades till majoritet3. 2 en av

fyra fackhögskolor fyra de mindrede universiteten, ochna avsex
och medelstora högskolorna. Enkät skickades till institutioner och3 26

högskolor, såväl ämnesmässig geografisktvå konstnärliga så att en som
följdes intervjuer samtliga dessaspridning uppkom. enkät påDenna av

högskolor".institutioner konstnärligaoch

Professorer grundutbildningeni

professorer förEnligt skall det finnas tillräckligt medhögskolelagen att
Innebär detutbildningen bedrivas på kvalitativt hög nivå.ska kunna en

grundutbild-också professorerna väsentlig del sin tid åtägnaratt en av
institutioner-ningen få ledtråd detta frågade i enkät 3För att en om

professorerna fullgjorde uppgifter inom denhur många personårna om
sedan till hurgrundläggande högskoleutbildningen. relateradesDetta
anställda vidprofessorer räknat i personårmånga som angavs vara

förväntningarna förinstitutionen. Uppgifterna gällde läsåret 1994/95 och
1995/96.

konstnärliga högskolorna detde institutionerna och de två26Av var
skälet de1994/95 och fem för 1995/96inte svarade för attavsex som

Ytterligare fyra intervall. övrigainte hade några professurer. Deuppgav
Medelvärdet punktskattningarna uppgårpunktskattningar. avsvaren ger
inkludering rimliga tal för dem hartill för bägge läsåren.0,2 En somav

inte medelvärdetuppgivit intervallsvar förändrar nämnvärt.
för långtgåendehär alltför litet material dra någraDet är attett

på dessaslutsatser. slutsatsen kan dra professorernaDen är attman
del sin arbetstid inom grund-institutioner tillbringar relativt liten aven

24 maj ochsändlista. Intervjuerna gjordes underbilaga för enkät ochSe 6
början juni 1996.av
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20förutsättersagda ärutbildningen. Det procentattatt enman anser ca
liten andel.relativt

tydlig.i materialet Enspridningen ärDet är värt attatt notera av-
lika högi materialetstandardavvikelsenspegling det ärär att somav

delarbetstid tillprofessorernasdärExempel kanmedelvärdet. storges
Kungl.anställda påprofessorergrundutbildningen. De äråtägnas som

grundutbildningen 90ägnadeStockholmMusikhögskolan i procentca
förväntades den 80och1994/95arbetstid år ägna procentsin avcaav

årsanslagettanke påförståeligt, med1995/96.arbetstiden år Det attär
grundutbild-bestårtill1994/95 96högskola årpå denna procent av

inteprofessorernainstitutioner därandra sidanfinns åningsanslag. Det
grundutbildningen.del sin tid åtmycket litentid ellernågonägnar aven

institutionerföreller lägreandeldenna 10enkätmaterialetI procentvar
datavetenskap.biokemi ochfysik,matematik,engelska,i pedagogik,

forskningadjunktersochLektorers

adjunktersochlektorersinomforskningsvolymenbildEnkät 2 avger en
forskning.finansieringen dennaunder 1995/96läsårettjänster samt av

20-25enkätenomfattades procentAntalet tjänster mot avsvararavsom
högskolorna.ochuniversitetenstatligavid deantalet tjänsterdet totala

lektorstjänstemaforskning inomandelenhandenvidEnkäten attger
adjunktstjänsterna 11forskning inom ärandelenoch37är procent att

36förlektorsforskning 38 män procentAndelen motär procentprocent.
och 10föradjunktsforskning 12 mänkvinnor andelenför och procent

kvinnor.förprocent
fakultetsområden,olikamellanvariationenEnkäten Visar på storen

skulleinstitutionersamtligaenkät tilltabell En4.7.framgårvilket av
formed-skullehelhetsbildenvärden,annorlundanågotmöjligen menge

bli denligen samma.
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Fakultet motsv Andel forsk- Andel forsk-
ning inom ning inom
lektors- adjunkts-
tjänster tjänster

Farmaci, medicin, odontologi 49% 21%
Samhällsvetenskap 26% 8%
Humaniora, teologi 38% 22%
Juridik 27% 20%
Matematik, skogsbruknaturvetenskap, 50% 9%
Teknik 37% 15%
Universitet och högskolor med fasta

forskningsres 39% I 3%urser
Mindre och medelstora högskolor 20% 9%

Totalt 37% 11%

Tabell 4.7: Uppskattad andel forskning inom lektors- adjunktstjänsteroch
läsåret 1995/96 enligt enkät

Undersökningen följande bild finansieringen lönekostnaderger av av
för forskningen inom lektorers och adjunkters tjänster vid universitet

forskningsresurser:och högskolor med fasta

inansiär Universitet och högskolorF
forskningsresursermed fasta

Fakultetsmedel eller andra medel som av
regeringen anvisas universitet/högskolan
för forskning 58%
Forskningsråd 22,5%
Sektorsforskningsmedel 5%
Andra statliga medel 3,5%
Kommuner/landsting 2,5%
Stiftelser eller fonder 3,5%
Svenska företag 2,5%

eller internationella källorEU andra 0,5%
Andra medel inkl. överskott tidigare
uppdragsverksamhet etc 2%

Totalt 100%

inom lektorers adjunkters forsk-4.8: Finansiering lönekostnader ochTabell av
fasta forskningsresurser läsåret 1995/96ning vid universitet och högskolor med

enligt enkät

lektorers och adjunkters forskningAndelen lönekostnader inom som
källor låg,finansieras eller andra internationellaEU ärgenomgenom

kommer sannolikt öka.attmen
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för skulle kunna dra någraEnkätmaterialet för begränsat att manvar
medel-mindre ochforskningen vid definansieringenslutsatser avom
vid dekonstnärliga utvecklingsarbetethögskolorna och detstora av

årsredovisningar förhögskolorshögskolorna.konstnärliga Dessa
finansiering:dennaföljande bild1994/95 avger

KonstnärligaMindre ochFinansiär
högskolormedelstora

högskolor

36% 77%forskningAnslag för
4% 4%forskningsrådMedel från
4%Affärsdrivande verk

14%42%myndigheterStatliga
1%5%Kommuner/landsting

vinstsyfte 1%organisationerSv utan
3%Svenska företag
2%internationella källoreller andraEU

på tidigareinkl. överskottmedelAndra
4%3%uppdragsverksamhet etc

100%100%Totalt

statligavidutvecklingsarbeteforskning/konstnärligtFinansieringTabell 4.9: av
1994/95läsåretkonstnärliga högskolorochoch högskolormindre medelstora

årsredovisningar.enligt högskolornas

Övrigt arbetsfördelningen på institutionenom

fåförflertal institutionerbesöktanslutning till enkät har vi3 attl ett en
redovi-tidigarehögskolelärare.arbetsfördelningen mellan Sombild av

forskningensgälleråt detmycketfakulteterna ut-skiljer närsigsats
under-Förhållandet mellantjänster.adjunktersi ochlektorersrymme

uppgifteradministrativautvecklingsarbeteforskning ochvisning, samt
Generellaoch lärargrupper.institutionermellan olikaskiljer sig mycket

relevansoftagenomsnittsuppgifter saknarsig påuttalanden grundarsom
institutionerna.för de enskilda

forskning,undervisning,arbetsuppgifterna förVid fördelningen av
institutionvidadministration på lärarnaforskarhandledning och taren

intresseochkvalifikationeri lärarnasutgångspunktenallmänhetiman
fåttenskilda läraretilluppdrag. Hänsynde har särskilda tassamt omom

gjordesinstitutionerfåVid någraforskning.bidrag för sinexterna
schablon.utgångspunkt i någonmedarbetsuppgifternafördelningen av

schablonsådanfakultet kanmedicinsk attinstitutioner inomVid varaen
kliniskavård.undervisning och 1/3 För1/3forskning,har 1/3lektorerna

och återstående halvasjukvård dentjänstenkan halvaassistenter avse
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tjänsten delas lika mellan undervisning och forskning. Vid naturveten-
skapliga institutioner schablonen för lektorstjänsterna ibland hälftenär
forskning, hälften undervisning. institutionerStörre kan indelade ivara
olika efter forskningsinriktning, där då prefekten fördelar under-grupper
visningsuppdraget på dessa sedan för fördelningengrupper som svarar
på enskilda lärare.

laborativaI lektorernas handledning och forskningämnen såär nära
knutna till varandra det inte meningsfullt skilja dem åt. övrigtär Iatt att

den forskningen ofta betydligt del lektorstjänstentar större änegna av
handledningen doktorander.av

Några mindre institutioner har pedagogiska skäl antalett stortav
och timlärare. nackdel med dettaEn läraregäst- övriga fårär att en

alltför del de utbildningsadministrativa uppgifterna.stor av
Prefekter och studierektorer har tidigare förordnats på två eller årtre

och har bedömt det angeläget ha viss rotation på dessaattman som
tjänster. decentraliseringDen från fakulteter och högskoleled-av ansvar
ningar till institutioner under år har medförtägt attsom rum senare
framför allt prefektskapet kräver omfattande specialkunskaper och att

därför vill ha längre mandatperioder.man
Vid institution framhöll problem i samband medett atten man en

blir befordrad till professor. Akademier sakkunniguppdragochperson
alltför tid från institutionen och forskningen. Det kantog storosv.

konstateras omfattningen sådana uppdrag högre tjänst-äratt störreav
dock inte iDetta något allmänhet framfördesär. etten var som som

problem

Bisysslor

Vid institutionsbesöken i anslutning till enkät vi frågan3 tog upp om
lärares bisysslor forinneburit problem institutionen. de besöktaIngen av
institutionerna ansåg det fanns några sådana problem. Tvärtomatt nu
framhöll positiva effekter de bisysslor förekom,man av som som ex-
empelvis ökade kontakter med verksamheter utanför institutionen. Detta

särskilt tydligt inom de konstnärliga utbildningarna och arkitekturvar
inom juridik. bara lärarnaInte studenterna ansåg i vissasamt ävenutan

fall utåtriktad verksamhet kan minst lika vitaliserande föratt en vara
undervisningen forskningen.som

allmänhet prefekternaI ansåg de hade god kännedom bi-att om
sysslomas omfattning.
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Högskoleläramas rörlighet4.3

konstnärliga viVid de 26 institutioner och de 2 högskolor besöktesom
i samband framförde prefekterna i allmänhet det skullemed enkät 3 att

värdefullt lärarnas rörlighet Enkät genomför-3större.vara om var som
dessa intervjuer innehöll frågor skulledes i samband med ett par som

förbild rörlighet. Urvalet visade sig dock for litetlärarnasge en av vara
slutsatser materialet.det skulle gå dra någraatt att ur

medmed hjälp studie lärarnaIstället genomförde SCBav en av
doktorsgrad vid de statliga högskolorna oktoberdoktorsexamen eller

uppgiftende doktorerat.och såg vid vilket lärosäte1995 Den senare
vid denforskarregistret. andel doktorerathämtades Hur stor somur

mått på lärarnas rörlighet.högskola där de tjänstgör ettger

med fasta forskningsresurseroch högskolorStatliga universitet

visade studienmed fasta forskningsresurserVid statliga högskolornade
doktorsgradlärarna med doktorsexamen ellerfjärdedelardrygt treatt av
mellan olikaVariationen dockdoktorerat vid det lärosätet. storegna var

tabelllärarkategorier vilket framgår 4.10.av

andelmed doktorsexamen ochAntal lärareLärarkategori som
vid det lärosätetdoktorerat egna

AntalAntal

387 59 %1Professor
3 179 81 %Högskolelektor

843 85 %Forskarassistent
191 90 %Högskoleadjunkt

5 600 77 %Totalt

högskolorvid statliga universitet ochDoktorerade lärare4.10:Tabell som
har sin lärartjänst.doktorerat vid lärosäte där dedet

utsträckninghar i någotdoktorsexamenKvinnliga lärare med större
de manligahögskolanfrån den 80%sina doktorsexamina änegna

lärarna 76%.
doktoreradevarifrån deöversikt 5 600tabellI 4.11 överenges

sinaforskningsresurser harhögskolor med fastalärarna vid statliga
doktorsexamina.
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LiU SLUUU LU GU SU UmU KI KTH HLu

Antal 699 543 440 454 336 148 251837 1161731

från högskolaAndel har sin doktorsexamen angivensom

10UU 83 2 7
LU
GU
SU
UmU
LiU
Kl
KTH
HLu
SLU
CTH

00HHS

100%100% 100% 100%100%Totalt 100% 100%100% 100% 100%

statliga universitet och högskolor med fastaDoktorerade lärare vidTabell 4.11:
universitet/högskola där de doktorerat.forskningsresurser fördelningsamt

doktorerade lärarnauniversitet har deVid Lunds 86 procent av
universitet har denLunds det lärosätedoktorerat i Lund, dvs. är som

vid deldoktorerat det lärosätet. Enandelen lärarestörsta avegnasom
Stock--till skillnad från i Göteborg ochförklaringen i Lundär att man

lägsta andelenmed forskarutbildning.holm endast har lärosäte Denett-
Högskolan och Universitethögskolorna; i Luleåfinner vid de unga

lärarnadoktoreraderespektive dei Linköping med 41 52 procent av
till olika lärarkate-från det lärosätet. Sermed doktorsexamen manegna

mångfacetterad.blir bildengorier mer

TotaltLiU HLu SLUGU SU UmU KI KTHLULärargrupp UU

59 5965 17Professor 67 51 17 6964 67 66
8583 67 7389 90 86Forskarass 83 89 87 77

Högskole-
8146 6256 87 68lektor 87 81 8189 90

Högskole-
90100 8883 77 88 40adjunkt 84 100 95 100

65 7752 81 69 4182 76Totalt 83 86 77

och högsko-vid de statliga universitetenAndel doktorerade lärare4.12:Tabell
lärosätet pro-doktorerat vid detmed fasta forskningsresurserloma egnasom

cent.
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tabell visas hur andel olikaI 4.12 lärarkategorier dis-stor av som
disputeradevid det lärosätet. Gruppen högskoleadjunkterputerat egna

liten, vilket och slumpmässig variation. De 40är störreger en mer
för Kungl. Tekniska högskolan exempelvis 5procent som anges avser

högskoleadjunkter doktorerat vid det vid2 lärosätet ochvarav egna
Högskolan i Luleå det endast disputerade adjunkter står för de3är som

anmärkningsvärt kanske100 de disputeradeMer 52ärprocenten. att
högskoleadjunktema vid Lunds universitet samtliga vid detdoktorerat

universitetet.egna
jämförelse mellan olika utbildningsområden tabell visarEn se 4.13

teknikerna visar den rörligheten och juristerna den lägsta medstörstaatt
doktorerat vid lärosätet. Vad73 respektive 81 detprocent som egna

i teknikgäller de doktorerade lärarna det dock skillnad mellanär storen
visarkvinnliga och manliga lärare. de manliga lärarnaDet är som en

benägenhet byta lärosäte lärare inom andra ämnesområden.änstörre att
kvinnligade lärarna förhållandet det de visarFör är störremotsatta;

vid där lärarnabenägenhet kvar det lärosäte de disputerat änatt stanna
inom andra ämnesområden.

Ämnesområde Antal dok- Andel med doktorsexamen
fråntorerande högskolaegen

lärare
Kvinnor TotaltMän

Medicin, odontologi,
farrnaci, veterinärvmed 835 75% 79% 76%1
Samhällsvetenskap,
tvärvetenskap 966 77% 84% 78%
Humaniora, teologi 78% 81% 79%755
Juridik 81% 81% 81%88

lantbr, skogsbr 336 76% 78% 76%Naturvet, 1
Teknik 72% 88% 73%510
Lärarutbildning 84% 69% 77%110

Totalt 600 76% 80% 77%5

statligainom olika ämnesområden vid deAntal doktorerade lärareTabell 4.13:
forskningsresurser andel kvinnligauniversiteten och högskolorna med fasta samt

manliga vid det lärosätet.och lärare doktorerat egnasom

högskolorMindre och medelstora

medelstora högskolorna visardisputerade lärarna vid de mindre ochDe
disputerat.variation det gäller vid vilket lärosäte destörre nären
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de disputerade lärarna vid Högskolan Dalarna, Mälardalens hög-Av
Örebroochskola högskolorna i Gävle/Sandviken det 52är procentsamt

disputerat vid Uppsala universitet.som
högskolorna i Halmstad, Kalmar, Karlskrona/Ronneby,lärarna vidAv

Kristianstad Växjö det har sin doktorsexamenoch 60är procent som
från Lunds universitet.

och Trollhät-vid högskolorna i Borås, Karlstad, SkövdelärarnaAv
universitetkommer fråntan/Uddevalla det Göteborgs63är procent som

högskola.Chalmers tekniskaeller
disputeratlärarnaVid Mitthögskolan det endast 27är procent somav

disputerat vidlika många harvid universitet; 25 procentUmeå nästan
Uppsala universitet.

universi-disputerat vid StockholmsVid Idrottshögskolan har lärarna
VidTekniska högskolan. Lärar-eller Kungl.Karolinska institutettet,

viddisputerade disputeratlärarehögskolan i Stockholm har 30 38av
Uppsalainstitutet och vidvid Karolinska 7Stockholms universitet, 1

universitet.
lärarnadisputeradedeinnebär detta 55Sammantaget att procent av

uni-vid dethögskolorna har disputeratmedelstoravid de mindre och
kvinnli-knuten. Detill vilket högskolanversitet/fackhögskola närmast är

motsvarandedemmindre rörlighet. Avnågotlärarna visar varenga
de manliga lärarnas 54procentandel 59 procent.procent, mot

Ökad minskad rörligheteller

studie degenomförde 1989högskoleämbetetUniversitets- och aven
Johansson, Ar-rörlighetgeografiska Januniversitetsläramassvenska

UHÄ kommentarernautredningssektionen, 1989:21. Ibetsrapport från
rörlighetengeografiskaför dentalarresultatenanför Johansson attatt

och vidare:och forskare litenhögskolelärareinom kåren ärav
1965-1984,periodenminskar underrörlighetenVi ocksåhar attsett

forskarutbildningsvolymen harpådel beroroch detta till attatt stor
varjemedLuleåregionema. taktUmeå/och Ii Linköpings-ökat att

med forskarut-lärare/forskaretäcka behovethögskoleregion kan av
tycksrörligheten i alla regioner. Detminskarregionen,bildade inom

huvudtill detviktigaste orsakernadeså, över tagetattatt en avvara
lärarbehovobalans mellanlärarkåren,rörlighet inomfinns någon är

region.forskarutbildningsvolym inom någonoch
resultatenjämförelse mellannedantabellerna 4.14-4.16I görs en

forskarassistenter.högskolelektorer ochprofessorer,för1988 och 1995
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Högskoleregion Antal professorer Andel doktorsexamenmed
inom regionen

1988 1995 1988 1995

Uppsala 197158 67% 62%
Lund 228 246 70% 67%
Göteborg 189 179 62% 68%
Stockholm 309 395 77% 74%
Umeå/Luleå 127 161 35% 46%
Linköping 85 105 11% 17%

Totalt 1 096 1 283 61% 62%

statligaAntal doktorerade professorer inom olika regioner vid deTabell 4.14:
universiteten exkl. Sveriges lantbruksuniversitet årenoch högskolorna 1988
och andelen doktorerat vid högskola inom regionen.1995 samt som

det gäller professorer har andelen doktorerat inom regionenNär som
Göteborgsregionenökat i Umeå- och Linköpingsregionerna isamt

denna andel minskat i motsvarande mån inom Uppsala-, Lund-medan
Förändringen i Göteborgsregionen förklarasoch Stockholmsregionema.

högskola ingick statlig högskolaChalmers tekniska 1988att somav
Ökningen torde berointe i Umeå- och Linköpingsregionerna1995.men

utbyggnaden forskarutbildningen.på av

högskolelektorer med doktorsexamenl-lögskoleregion Antal Andel
inom regionen

1988 1995 1988 1995

Uppsala 470 683 92% 81%
795 91% 85%Lund 529

Göteborg 544 525 85% 84%
86%Stockholm 727 850 87%

Umeå/Luleå 503 69% 71%282
Linköping 182 255 43% 56%

Totalt 611 84% 80%2 734 3

regioner vid dedoktorerade högskolelektorer inom olika4.15: AntalTabell
högskolorna exkl. Sveriges lantbruksuniversitet årenstatliga universiteten och

vid regionen.och andelen doktorerat högskola inom1988 1995 samt som

andelenhögskolelektorer kan konstatera minskningFör man en av
regionen, tilllärare doktorerat inom den från 84 80 procent.egnasom

Linköpingsregionerna visar ökning.Endast Umeå- och en
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forskarassistenter Andel med doktorsexamenHögskoleregion Antal
inom regionen

19951995 19881988

91% 83%Uppsala 83 79
89%178 92%Lund 120
90%Göteborg 19 105 91%l
85%Stockholm 127 2 l 3 84%
87%Umeå/Luleå 72 88%52
90%52 86%Linköping 12

699 89% 87%Totalt 35 l

deolika regioner vidforskarassistenter inomAntal doktoreradeTabell 4.16:
lantbruksuniversitet årenexkl. Sverigesoch högskolornastatliga universiteten

regionen.doktorerat vid högskola inomandelen1988 och 1995 samt som

andelminskning dendetför forskarassistenterOckså är somen av
Stock-Linköpingsregionen ochdetinom regionen.doktorerat Här är

avviker.holmsregionen som
konsta-viss ökning rörlighetenlärare kanTotalt för doktorerade aven

sjunkit frånregionen harinom denAndelen doktoreratteras. egnasom
Uppsalaregionen,minskningen ikraftigastetill79 Den77 ärprocent.
ökad andelLinköpingsregionerna visarmedan Umeå- och enen -

forskarutbildningenutbyggnadenmedökning hänger avsammansom
inom dessa regioner.
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Högskollärarrollens5 utveckling

Inledning5

Förslag lärartjänstorganisation bör naturligen grundasom en ny en
bedömning högskolanshur verksamhet kommer utvecklas i såda-attav

betydandeavseenden i mån kan inverka lärararbe-antasna som mer
Vi har intervjuerhär valt 25 med lärare inom högskolan.göratet. att ca

alla slag utbildnings- och forskningsområdenDe representerar av resp.
högskolor inte slumpmässigt utvalda. stället valtshar de iIär utmen

ledareegenskap och/eller i kraft överblick ellerentreprenörer,av som av
bedömtsvisioner kunna genomtänkta och kvalificerade föreställ-ge oss

ningar högskoleverksamhetens och läraryrkets utveckling. Tidsper-om
spektivet de åren. samtidigt naturligt de10-15 Detnärmaste är attavser
intervjuades formadereferensramar deras uppfattning ochär nuetav av

påbörjaderedan förändringsprocessen naturligt olikaDet likaär attav
delar det fortsatta olikahar relevans och genomslags-resonemangetav
kraft för skilda forskningsområdenutbildnings- och inom högskolan,
beroende dessa områdens förutsättningarpå och traditioner.

brytningstid för högskolan5.2 En

högskolan befinnerIntervj framhåller i många avseendenattupersonerna
brytningstid både interna snabbsig i med starka krav, och externa,en

förändring pekaroch utveckling. Flera detta visserligen äratt en
framförasuppfattning tenderar vid varje tidpunkt, sådanaävenattsom

historiskt påfallandei perspektiv sig händelsefattiga,ett tersom men
sig likväl fog för sin ståndpunkt och under den medha byggermenar

rad iakttagelser. dem refereras nedan betonarUtöver närmareen som
intervjupersonerna genomslaget för de förändrade styrformerna för
högskolan, främst tillövergången mål- och resultatstyrning och denen
därmed sammanhängande decentraliseringen beslutarätten attav om

i ändringarmedel nå målen, avspeglats såväl författningaratt som av
centrala kollektivavtal. Flera intervjupersoner de omfat-noterar attsom

förändringarnatande såväl inom högskolan i dess omvärldsom reser
kraftigt ökade krav den enskilda högskolan det gäller reflekte-på när att
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position både inomsinoch bestämmaverksamhetendenöver egnara
regional,lokal,med andra aktörer påsamspeletoch ihögskolesystemet

nivå.internationellnationell och

konkurrenssituationHögskolans5.3

högskolansgällerintervjupersonernaiakttagelse görförstaEn som
endadenhögskolanföreställningenkonkurrenssituation och somom

hafthautbildning. Frånkvalificerad ettlegitima anordnaren attav
formaliseratlegitimationskrav delvis ocksåskildafaktiskt och genom-

alltförhögskolornasvenskadeutbildningmonopol på utsätts en-
Svenskahögskolor.utländskaframför alltfrånhårdare konkurrens

utbildningsineller delarhelaförläggaväljer utom-ungdomar att av
utländska läroan-studerar vidhandpåantaletlands; egenpersoner som

informationsteknologiModern gör000.idag till 15uppgårstalter över
utbildningutländskhögklassigdel attmöjligt utandet ensmanatt ta av

utbildningsverksamheterbyggerföretagSverige. Storalämnar egnaupp
vidare-fortbildning ochgrundutbildningsåvälhögskolenivå förpå som

reducerasmeriter och kompetenspåutbildning. Genom öppnare synen
sektorn,privataoch denoffentligadenbåde inomområden,vissainom

högskoleexamina. Hög-specifikavärdetocksådännedbehovet och av
kunskapkvalificeradkällan tillfrämstadenvisserligenförblirskolan

kunskapskravenochskärpskonkurrensen avsevärt,och kompetens, men
ordning.i äldreformuleradelika entydigtinteär som en

utomlandssöker sigtrendmässigtstudentersvenskaFörhållandet att
svenska hög-enskildadehittillsutsträckning harökadför studier i av

konkurrensen,besvärande skärpninginte upplevtsskolorna avsom en
konjunkturbetonadedemografiska ochbådeberor pådetta attmen

rekryteralikväl kunnathögskolornasvenskadebidragit tillfaktorer att
problematikenskälfinnsutsträckning. Deti önskad anta attstudenter att

arbets-särskiltminskar,framöverårskullamalevande,blir när ommera
studi-fortsattaalternativ tillmänniskorerbjudermarknaden också unga

kommerkonkurrenssituationsvårareisig självtDet säger att ener.
fram-innebäraläraryrketprofessionaliseringfortsatt attpåkraven aven

ienskilde läraren,denarbetskvalitet hospå t.ex.ökade kravför allt
utvecklasskälockså,skicklighetpedagogiskfråga somavmenom

för-ochdetöverblick ämnetöveri formnedan, egnaengagemang,av
tillochtill andradettainomkunskaperna ämnenrelateramåga att

problemställningar.samhällsrelevanta
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5.4 Stärkt samspel mellan utbildning och
forskning

Intervjupersonerna framför sig ökat samspel planmångaettser
mellan utbildning forskningoch inom högskolan. påtagligaDet ärmest

snabb utveckling införandet forskningsliknande arbetssätt inomen av av
den grundläggande utbildningen, utveckling redan inletts tillen som
följd förlängningar rad utbildningsprogram till magister- ellerav av en
kandidatnivå med åtföljande krav självständiga arbetenstörrenya

också avspeglas lägre nivåer redovis-smärreattmen som genom
ningar och analyser kompletterar eller den traditionella examina-ersätter
tionen avseende memorerade faktakunskaper. utslagEtt annat av samma
utveckling den successivt fastareallt organisationen för forsk-utgörs av
arutbildningen, där forskarskolorde fram bedöms kommaväxtsom nu

bli stilbildande. också framförMånga sig utvecklingatt ävenser en -
den redan inledd punktvis innebär humaniora och samhälls-attsom—
vetenskap efter hand inför från naturvetenskaperna hämtad arbets-en
organisation för forskning i form lagarbete och projekt, där destoraav
olika forskarna varandra dagligt intellektuellt och socialt stöd.ettger

redovisas utförligt längre framSom torde det ökade samspeletmera
också komma avspeglas i form minskad personlig specialiseringatt av

utbildning eller forskning.

pedagogiska modeller5.5 Nya inom

grundutbildningen

Förändringarna arbetssätt inom grundutbildningen förutsätterav en ny
på studenten, redan fram och manifesterats i bl.a. Hög-växtsyn som

skoleutredningens betänkande SOU 1992: 1 Frihet- kompe-ansvar —
och i högskolornas kvalitetsutvecklingsplaner. på kun-Entens synny

skap och kompetens tyngd förståelseåt mål och studen-störreger som
aktivitet medel. Kunskap lärande blir inom mångatens egen som om

områden värdefull grund för livslång kompetensutvecklingmer som en
inhämtandet faktiska kunskaper med begränsad livslängd och kanän av

komma högskolans främsta konkurrensmedel. fortlöpandeDenutgöraatt
kunskapsackumuleringen forskning har efter hand deövertygatgenom
flesta inom högskolan det omöjliga och olämpliga i förse studen-attom

med komplett kunskapsbas faktakaraktär, särskiltterna nären av
kraven på bredd och sigsammanhang allt starkare. Utvecklingenväxt
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spridsutbildning förstärks ochprojektbaseradproblem- eller övermot
själva,från främst studenternakravhögskolesystemet, burenhela av

kraftfullt denstödsforskande lärarna. Denyrkeslivet och de nyaav
sökamöjligt för studentendetinformationsteknologin, attgörsom

hela världen.kunskap över
råderdetinformationskälla minskarbetydelseLärarens storsom -

förekommit ihittillsdet slag,undervisningenighet storatt somavom
genomgångförplaneradinneburit lärarenutsträckning och aven avsom

litet antalupphöra.kommer Utöverkurslitteraturen, i ettattsettstort
under-inspirerande kommerintroducerande ochföreläsningar naturav

individuellthandledning,ha karaktärväsentligtvisningen i allt att av
själva sigstudenternadäreller i små momentsamt anseravsegrupper,

30lektionsundervisning is.k.behöva sådant stöd. Den om cagrupper
såledesstårårenunder de 30-40blivit vanligstudenter senastesom

utvecklasmotsvarandeavveckling. Påsnabbinför sättantagligen en
minneskunskapspremie-oftanuvarande,från deexaminationsformema

förståelsesäkerställa djuparesiktarrande, till former att avensom
för krav pådominansproblem och Denföreteelser,studerade ämnen.

examinationenhittillsvarandedenofta präglatanalytisk förmåga som
medkompletterasellerutsträckningbetydandekommer i ersättasatt av
frånkunskaperförmågadvs.syntesförmåga,krav på sättaatt samman

problem.kompliceratlösningtillantal källor ettett stort en
intervjuperso-inlärning torde enligtproblembaseradtillövergångEn

examination ikontinuerligleda tillkomma att merameraennerna
Även ochkursvärderingaridag.tillämpasdevarierade former än som

och därmedlöpandeutbildningen kanuppföljningarandra göras meraav
utbildningen, såfaktiskt pågåendedenstudentinflytandetvitalisera över

form i enlig-innehåll ochkorrigeras tillkaninom vissadennaatt ramar
förutsesocksåönskemål. kanoch Detbehovmed studenternas atthet

öka desssyftebehöva stärkas igymnasieskolan kankontakterna med att
inriktninghögskolestudier med denförförberedaförmåga nyssatt som

beskrivits.
studerande-beskrivs oftamodellenpedagogiskaredovisadeDen som

tillsåi huvudsakdettagenomförandefasenstyrd. Såvitt är santavser
Fokushos studenterna.initiativet liggerdelvidavida störreatt aven

utbild-effektiv måstestudenterna. Förfrån lärarna tillflyttas att vara
intelärstrategier,verklighetsuppfattning ochfrån derasningen utgå som

fungerande förstavälåstadkomma såförgivna storheter ettattmen
denna platt-frånstudenter.och Detmellan lärare ärmöjligtmöte som

professionellasittanspråkstagandemed ilärarnaform sedan avsom
tillhandahåller deutgångspunkterna,formulerar dekunnande närmare

kvalitetskontrollen.förochförutsättningarnamateriella ansvarar
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Läraren också främstastudentens bundsförvant i arbetetär med att
söka information och i värdera, och bearbeta den tillatt veten-sovra

Övergångenskapligt hållbar kunskap. från katedral undervisning till
handledning leder till kontakterna mellan lärare och student bliratt mer

slag de förekommer i forskarutbildningen de blirav samma som som -
personliga och sociala till sin därmed ocksåäven natur,mera mera

ömsesidiga. Förändringen lärarrollen kan därför beskrivasav som en
övergång från eller artistroll med den aktive läraren och denexpert-en
passive studenten till kvalificerad serviceroll, där studenten ochen
läraren aktivitet åstadkommer inlärning.genom en gemensam

kravet aktivitet frånGenom på enbart lärarens sida minskar ochatt
lärarinsatsen också byter karaktär, reduceras både behov möjlig-ochav
heter till förberedelser inför varje kontakt med studenterna, något som
i gengäld flerabör kunna innebära kontakttimmar med dessa, än om

formlärarstödet i huvudsak i storföreläsningar eller lektions-ges av
undervisning. Vid handledning blir det också möjligt åstadkommaatt
den individualisering lärarstödet motiveras studentgruppemasav som av
ökade heterogenitet i fråga bl.a. erfarenheter, ålder, kön,kunskaper,om
socialt eller etnisk tillhörighet. får tydligare rollLärarenursprung en

förebild, vilket möjligheter också till etisk ochstörre annansom ger
personlighetsstödjande eller fostrande påverkan.

Informationsteknologins betydelse5.6

intervjupersonerinformationsteknologin bedöms mångaDen av genya
arbetsformer grundutbildningen,förutsättningar för iavgörande ävennya

bådesannolikt beroende skillnader imeningarna isär del, pågårom en
möjligheter. Enighet rådertilltro till teknikenskunskap och attomom

och studenter i viss utsträckning kom-kommunikationen mellan lärare
givetvis inte den kvalificerade hand-i formskeatt e-post mermer av —

ochinformation, enklare frågor/svarledningen, däremot hel delmen en
bådeöka effektiviteten hostrivialkontakter vilketandra är ägnat att-

förändrar således relationernastudenter. teknologinlärare och Den nya
bedömningen intervjupersonernahosmellan lärare och studenter, men

försämring fördjupningförändring inte innebärdennaär utanatt en en
erfaren-bedömning får stöd idimension ioch Dennaumgänget.nyen

inom dettainstitutioner hunnit långthos de högskolor ellerheterna som
område.

möjlig-förteknologin också förutsättning studenternasDen är ennya
de problembehöver för lösaden kunskap deheter själva söka attatt
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mycket betydandetill följd deninför inte minstde ställs avsom -
ibefinner sig mitthögskolebiblioteken redanomorientering uppesom

kvarståendeanvändas för förnyaden kan också kommaoch attatt-
overhead-pro-undervisning i ersättanärmaststörre attgenomgrupper,

dynamiskaocksåvisualiseringar, därkraftfullamed bl.a.jektom mer
informations-optimistiskapresentationer ingår. De är ommerasom

denmycketmöjligheterpekar desspotentialteknologins ersättaatt av
ochminska lokal-högskolan,fårdighetsträningen inomlärarledda att

farliga, dyrbarasimuleralaborationer,verkligautrustningskrävande att
förutsätt-kontrolleradeperfekta ochförlopp ochmångårigaeller att ge

reducerar be-vilket ocksåarbete,för studenternasningar eget senare
handgreppsmässighandledningövervakning ochhovet meraavavav

utbildningar kanicke-laborativaochlaborativamellanSkillnadennatur.
disciplinerallai principkandatornminskasockså att engegenom

bearbetasochkanmodellerutvecklamöjlighet prövaslikartad att som
rad olikadärden faktiska,skillnad fråntillvirtuell verkligheti enen

distansut-mellanminskar ocksåSkillnadenuppträder.begränsningar
distansutbildningenoch detutbildning,reguljärbildning och är som

tekniskaocherforderliga metodiskadedelerbjuder åtminstone en av
lösningarna.

uppväxttidunder sinstudentgenerationernadeMånga att nyamenar
lärstrategiexperimentellförvärvatdatorspelmedkontakt engenom —-

forförvärvatföre demgenerationernaden,lämpad änär sommersom
allavia Nästanoch lärande Internet. är attinformationssökning ense om
bredd i frågaerbjudainformationsteknologin kan komma att omen

inlämingsstöd,förmobiliseraskansamtidigtmängden sinnen somsom
användaskandettaundervisning, ochtraditionellmotstycke isaknar att

in-minstlärandet.effektivitet i Inteochkvalitetbådeökningför av
därutbildningarna,konstnärligadeför fleradettaär nyatressant av
därmedellerdatorstödblir möjligateknikerochuttrycksformer genom

samhällsvetenskapligaminst deninteteknikutveckling. Förbesläktad
viktigutomordentligtdatabasertill olikatillgångenforskningen är en

forskareallahartkvalitetsutveckling. ärFör närfortsattfaktor för en
informationssökningförutsättning förinformationsteknologinredan en

etablerandetocksåi viss månupprätthållandet och veten-och för av
publiceringenvetenskapligadendelökandekontakter.skapliga En av

elektroniskas.k.ändamålet bildadeförskeförväntas kommakan att
utvecklingDenna ärtillgängliga Internet.produkterförlag, görsvars

redan inledd.
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Förändringar inom forskningen5.7

i övrigt kan komma ske inom forskningen iVad äratt stor ut-som
forskningen ochsträckning beroende hur finansieringen byggsav uppav

utföras. hittillsvarandedärmed också vilken forskning kan Densom
tillämpadutvecklingen pekar hän fortsatt relativ ökningmot aven

förriktad grundforskning inomforskning och i någon mån storaramen
samverkande inte sällanoch komplicerade projekt med många parter,

industriell hemvist. initiera sådana projekt,eller några mednågon Att
intressen ochi samverkan med med många olikabygga dem parterupp

uppgift förflera finansiärer blir allt viktigareförhandla med eller enen
det erforderli-speciellt de etablerade forskarna, de enda harär somsom

uppgifter. Ledar-för lyckas med sådananätverket och anseendet attga
betydelsefullt forskningenblir alltmer också inomskapet på detta sätt

framgång blir hans/henneskriteriet för forskningsledares att gruppen-
resultat högsjälv unikainte primärt han/honlyckas, presteraratt av

kvalitet.
betydandeemellertid fröet tillutveckling innehållerDenna ett pro-

förnyelsekraft. Omforskningens pluralism ochblemkomplex berörsom
för ekonomiskt betydelse-i dem allaforskargrupper knytsstora samman

ifråga-för forskningrimligtvis intressetfulla projekt, så minskar somen
godaviktigtblir därfördet valda paradigmet. Det än attsätter gemer

linje.självständig Härforskare väljertill särskilt enyngre somresurser
viktigfakultetsnämnderna spelaforskningsråden ochkan både strate-en

erfaren-Grundutbildningen kan också,roll jfr också nedan.gisk som
forskningenför förnyelsespela viktig rollredan visar,heterna aven

modellerpedagogiskaeller projektbaseradei problem-att sam-genom
skulle träffaeljest intefrån olika discipliner,manföra lärare var-som

grundutbildningenför imed insatserandra i samband mötenmen som
fördel kaneller medvetenskapliga intressenupptäcker de har äratt som

göras gemensamma.
finan-för forskning kantotaltVid oförändrade sett, enresurser,

etableradefrigörelse frånpremierar läraressieringsstrategi som yngre
fårknytning till storprojektleda till äldre lärare utanatt succes-grupper

och förför demforskning.sivt försämrade möjligheter till En utväg
forskninginte sighuvudlärargrupper, ägnat utanöver taget egensom

för undervisning, kansitt intresseläraryrket grundvalt attvaraav
ämnesdidak-ellerlärandet i detforskningsuppgift isöka ämnetegnaen

bådeförutsättas haundervisningsvana kanErfarna medtiken. lärare stor
frågor hurinneboende intresse för justpotential ochkunskapsmässig om
andra insatserlärarinsatser ochstödet i formlärandet sker och hur av
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skall utformas och samverka. Samtidigt högskolans behov kunskapär av
inom detta område speciellt konkurrensen skärps, ochavsevärt, när
studenterna kan förväntas bli allt kritiska till oprofessionella in-mer
satser.

Förändringar inom forskarutbildningen5.8

det gäller forskarutbildningen sig bedömningarnaNär osäkrare ochter
mindre samstämmiga. Forskarutbildningens fokusering påän egen

forskning fleraifrågasätts dock intervjupersoner, eftersom den påav
inadekvat förberedelse förgrund denna ensidighet såvälav ger en en

lärarkarriär inom högskolan övergång till verksamhet utanför den-som
forskarutbildningen bör utformas så den lederMan att attsamma. menar

till intellektuell oförvägenhet och beredskap och utövaatt taenen
ledarskap. saknar i nuvarande forskarutbildning träning förMan en
ledarskap inkl. ledarskap lärare förutsätts ämnesmässigdet utöva,en
allmänbildning och orientering också vad händer inom när-om som

förmåga för olika mål-besläktade och kunskapämnen att presentera
forskarskolorna åtminsto-del de framväxandeEn attgrupper. germenar

bör forskarutbild-del kvaliteter; andra det etablerasattanserne en nya
profiler.ningar med flera olika innehållsliga tidigare nämndaDet sanno-
och samhällsvetenskap tilllika närmandet inom humaniora ett mer

forskarutbildning och forskning åter andralaginriktat arbetssätt inom ser
kval förändring inom dessa vetenskaps-betydelsefullsom en

ofta flerdisciplinär forskarutbildning, före-områden. bredareEn --
tillämpningsinriktning, många attraktiv förträdesvis med ser som mer

tillföra forskarut-kvinnor, vilka i genomgående bedöms kunnastort sett
forskningen grundläggan-bildningen, och i förlängningen också och den

kvaliteter grund kvinnor ochde utbildningen, avsevärda på mänattav
uppfattas, olika forskningsobjekt, problematisera olikatypiskt väljasett,
företeelser olika lösningar.och söka typer av

intervjuade forskarutbildningen bordedel deEn attav menar av-
kortas med och det härigenom lösgjorda studiestödet bordeår, attett

föranvändas just för öka stödet och kraven på dem gåratt som- -
inom för för nyblivnavidare i sin karriär inom högskolan tjänsterramen

postdoktoralt stipendium oftast inte regel-doktorer. Andra ettser men-
verksamhet vid utländsk högskolamässigt förenat med krav en —

efter Fleradet ändamålsenliga karriärsteget doktorsexamen.mestsom
nödvändigt hänsyn till förekom-den reflektionen det medgör äratt -

med alternativa karriärspår,mande sociala förhållanden arbetaatt av-
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för kvinnor, förattraktiva andra Envilka del kan män.en vara mer
underhögskollärarkarriären väsentligen skall formasfokusering att

kvinnor ifortfarande, typisktmellan och försätteråren 25 35 ettsett,
forskarutbildningengällerkonkurrensläge Detsammaän män.sämre om

konkurrensbaserade kravdärefter på grundeller karriären närmast av
utländskaeller tjänstgöring vidperioder studierförutsätter längre av

dennaha uppmärksammatForskningsrådenforskningsinstitutioner. synes
finans-olika slagsneutralisera deni färd medrisk och att genomvara

innehållsmässiga konstruktioner.iella eller

Intemationaliseringen5.9

den svenskainternationaliseringde intervjuadeFlera att avmenarav
inte förcentraltupphörahögskolan kommer attett temaattatt vara -

den kom-försvinna förkommersådandenna inriktning utan attattsom
planerasbehöver diskuteras,självklarheter intetillhöra deatt sommer

deni avgränsadeeller avspeglassärskilda foraoch beslutas i program;
effekter kommerinstitutionaliserad. Desskommer attatt varavara

erbjuder denökade kontakternademinstbetydande, inte attgenom
sinfrämstförst ochdär den kan skärskådaspegel,högskolansvenska en

till vad förekommeri förhållandeavseendenkvalitet i olika utom-som
ramförutsättningarochoch identitet dessdess måldär ocksålands men

granskas.kanbefattningsstrukturen för lärare,inkl.i olika avseenden,
pågåendedenbedömningendenintervjuadedeflestaDe gör attav

perspektivtill europeiseringledakommerEuropa-integrationen att aven
samarbetspartnersorganisatoriska ochochinnehållsmässigabåde --

nationellaeuropeiskadehänseendeniutjämning mångaoch aven
nordameri-deninnebärforskning. Dettautbildning ochför attsystemen

forskningnätverkbrytas. Dehegemonin kommerkanska att somav
ökningförtill grundläggaskunnakommer ocksåbyggs att avenupp

för lärar-särskildatill dekomplementi nätverkutbildning programsom
Europeiska unionen.inometableratsstudentutbyteoch som

svenskadenbehållamöjligheternaförfrågeteckenNågra attreser
forskningsinstitut, kontraste-samhälleligtmed högskolanmodellen som

frånförlagd tillforskningendelmedden tyskarad stormot t.ex. aven
enligtbig sciences.k.och pekarfristående institut,universiteten att

högskolan.svenska Endenuppfattning redanderas vägär ut ur
organisa-ytterligare öka densida kanfrån högskolansmotåtgärd attvara

tillfälliga elleretableramångfaldentoriska permanenta centra,attgenom
kon-periodereller längreför kortaremöjlighetkan fåi vilka lärare att
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sig forskning, detta rubbar högskolans grundprincipcentrera attutan
starkt samband mellan utbildning och forskning.ettom

Samspelet med omvärlden5.10

forskningUtvecklingen inom utbildning och med problembaserad in-
lärning flerdisciplinära forskningsprojekt med tillämpningsin-stora,resp.

samarbetsparter kommer knyta högskolanriktning och med många att
i övrigt. Högskolans utbildning, såväl for-samhälletavsevärt närmare

grundutbildning, kommer delvis bedrivas medskarutbildning attsom
ibland ocksåaktivt bistånd företag och andra organisationer och attav

principiell läkarutbild-förlagd dit. ingen nyhetfysiskt Detta ärvara -
undervisningssjukhusen i starkastklinisk forskning bedrivs vidning och

sjukvården. Och lärarutbildning-möjliga symbios med den kvalificerade
ocksågymnasieskola och vuxenutbildning sedanför grundskola, ären

arbetsplatserna. det skerlänge delvis förlagd till de kommande Men nu
forskningsområden, därutbildnings- ochspridning till andraöveren

betydelsefulla samarbets-företag blir mycketockså den privata sektorns
ochnaturvetenskap, datavetenskap eko-inom teknik ochpartners, t.ex.

finnssamhälleliga kompetensenområden där del dennomi, stor aven
utanför högskolan.

legitimitetsförstärkning,ökande behovdel högskolansEn av avav
kommakan i själva verket förutsättasförtroendekapital från omvärlden,

mindre ochsamspel med denna omvärld.förstärkt Debaseras påatt ett
utvecklingen.i förhär Lära-medelstora högskolorna spetsensynes

initierafinna lämpliga ochuppgift blir härtillkommande parterattrens
möjlig-studenterna får bästa tänkbaraorganisera samarbetet, såoch att

inom högskolan och dekombinera kompetensernaheter parterna,att nya
kravpraktik och reflektera skillnaderna. Dettateorikontrastera övermot

akademiske läraren kompletteras medflera, den måsteinnebär, attmenar
varvid erfaren-erfarenhetsbas från yrkeslivet,lärare med avsevärden

lärarutbildning kan utgångspunk-och tjänaheterna från läkar-t.ex. som
omvärlden, förstärkersamspelet, den närheten tillökadeDet störreter.

kunna växlabåde studenter och lärareemellertid samtidigt kraven att
sig från dessa sina samverkanspart-förhållningssätt, kunna distanseraatt

verksam-perspektiv också dem och denoch anlägga kritiskt påettners
het de bedriver.
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Högskolelärarens5.11 yrkesroller och

professionalisering

Redovisningen utvecklingstendenser vid handen detattovan av ger
kommer finnas olika, kvalificerademånga yrkesroller för högskolansatt
lärare. Alla kommer kunna eller viljainte allt, och i fallgöraatt vart

klarinte samtidigt. det finns samtidigt enighet i bedömningamaMen en
hos de allra flesta de intervjuade, nämligen den hittills rådandeattav

funktionsspecialiseringenstarka med bl.a. stark uppdelning i under-en
visande och forskande lärare går ände förmån för läraretillvägsmot
med generell kompetens och högre allmänbildning, inte minstmera en
i det har många förklaringar. skisserade pedago-DenDettaämnet.egna
giska modellen fler handledare vad idagkräver änpersoner som som

de undervisande lärarna. idag forskandeDenmotsvaras av gruppen
behövs i utbildningen, kontakten med studenterna skallännu närmer
ske studenternas lärarnas villkor det svårarepå än är att utanmera -

forskningsbakgrund hjälpa studenterna med deras arbete atten egen
information källor. Förberedelsema för insatser i grundut-värdera och

bildningen får det här skälet allmän inriktning, siktande meraav en mer
till bred kunskap och förståelse för sammanhang inom det ämnet,egna

i relation till samhällsproblem. forskningmed andra och Egenämnen
inte tillräcklig sådan bredareinom oftast smalt område bas förärett en

förståelse.
fåttframhöll svensk högskoleutbildning harde intervjuadeEn attav

allraför fokusering på Läroboken, och dealldeles stark att aven en
under-bristerna nuvarande arbetsorganisationen dei den ärstörsta att

forskningserfaren-föga omfattandevisande lärarna med ingen eller egen
kritisk eller skeptisk hållning till kurslit-het inte kan inta tillräckligten

fundamentalistisk till sinKunskapssynen blir därför natur;teraturen.
blirLäroboken den fasta och kunskapen och lärarenrepresenterar sanna

forskning de teorierdess profet. lärare själv bedriverDen vet attsom
betydligtoch experiment i kurslitteraturen innehållerpresenterassom

otillförlitlighet vad redovisas och kan förmedla detta,än snara-mer som
till studenter. ställer högskolan införsina Dettaän storatexten, pro-re

eftersom samlade lärarkåren idag saknarblem, avsevärd del denaven
forskningserfarenhet. i forskningsprojekt och åtminsto-Medverkanegen

kompetensutveck-partiellt deltagande i forskarutbildning ellerne annan
nödvändig förling likartade kunskaper blir därför successivtsom ger

upprätthållande rimliga, internationellt baserade kvalitetskrav.av
Tidigare har möjligheterna öka högskolans kunskaperberörts att om

forskning,lärandets och villkor ämnesdidaktisk någotgenomprocesser
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förutsätt-kunde tänkas ha särskilt godaåsyftade lärargruppersom nu
vetenskapliga arbetssättetför. Närmandet till detningar göraär ägnat att

stimulerande det fåroligare ochkontakterna med studenterna ärmer -
studenter underpåtaglig dialog med sinalärare uppnår någon merasom

kan hand-församlingar. äldre lärareeller Förlektioner i 30-grupp större
denfruktbart överbryggaföreläsningledning sätt attän ettvarasnarare

upplevalärare och studenter kangenerationsklyfta många somsom
Äldre särskiltspelalärare kan ocksålektionssalen.besvärande i en

vissdoktorander och iochför lärarevärdefull roll mentorer yngresom
ochutbildningengrundläggandestudenter i denutsträckning också för

akademiskai denintroducera adeptemarollenför deninom ramen
etik.ochvärdesystemkulturen inkl. dess

beskrivningenhittillsvarandedenuppenbartSamtidigt detär att av
ellerbeståendei huvudsakarbeteundervisande lärarensden avsom

fullstän-kommerlektionsundervisning årtimmarså många att varaper
avspegla demeningsfullthelstoch inte på något sättdigt inadekvat som

studentermedtillbringas tillsammanstidfaktiska arbetskraven. Den som
stället förhandledning itillvid övergångsannolikt ökadockkommer att

konventionell till sinhandledningenundervisning, eftersom ärnatur
förberedaskanden intestudenterna,densådan, speciellt attstyrs avom

bliförändringenpåtaglig tordeSärskiltundervisning.på sätt somsamma
professorerintervjupersonerde ärMångaför professorsgruppen. somav

också den,emellertid kanförändringdennaframhåller enatt somses,
lärarkategori idennagäller förvillkoranpassning till de t.ex.som

Sverige iländerdvs.länder ivissa Västeuropa,Nordamerika eller som
sig med.jämförabrukarförsta hand

inför kommerlärare stårhögskolansprofessionalisering attDen som
social kompetens,intellektuell och görkombinationbetona somaven

samladeunder sinolika rollerflerafyllavederbörandemöjligt fördet att
önskemålenskilde lärarensoch denbehovinstitutionensvarvidkarriär,

individuella,knytas Denidag kanförmåga lättareoch än samman.
förvikafåkommerexpertfunktionendrivnaibland attextremt enge
i fleraingåsamtidigt kanlärareochlagorienterad, där sammaenmer

bådelösaaktöreroch andrasina kollegorsamspel medlag och iolika
tillförmågaträningforskningsuppgifter. påKravenutbildnings- och av
be-påliksomsig också starkare,entreprenörskap attledar- och växer

sådan kompetens. Det-premierardetsådantblirfordringssystemet att
informa-denanvända sigförmågankan attsägas nyaavomsamma

fögahittillsmycket utnytt-inrymmertionsteknologin, stor menensom
potential.jad
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5.12 kvinnligaDe värdenas genombrott i

högskolan

intervjuadeDe i samtliga fall den bedömningen högsko-gör nästan att
lans arbetssätt och förvandlinggenomgår feminiserandeinormsystem en
riktning högskolan alltså ägnad bli attraktiv både studie-är att mer som-
och arbetsplats för kvinnor. Som exempel de troliganämner man

förändringarna grundutbildningens pedagogiska modeller och in-av
nehållsmässiga inriktning ökad bredd och samhällsrelevans liksom av
forskningens och forskarutbildningens sociala eller grupporientera-mera
de organisation, vilka alla knyter till värden och egenskaperan som
brukar beskrivas typiskt kvinnliga.settsom

5.13 Varför nu

Flera intervjupersonerna själva kritisk betraktelsetarav upp en av
realismen i de synpunktema, sedan tyckt sig kunna konstateraegna man

hel del redan tidigare de förändringarnaatt sagts utan att antagnaen
kommit till stånd. emellertid denna förutsättningar-De gång ärattmenar

betydligt entydiga. Förändringarna stöds yrkeslivet, studenter-merna av
och starka lärargrupper. främjas statsmakterna derasDena av genom

budgetpolitik och övriga också tongivandestyrsystem externamen av
finansiärer utbildning. internationellaforskning och vetenskaps-Detav

utbildningssamhället fungerar ocksåoch pådrivande desom genom
synpunkter fors fram i samband med olika utvärderingar svensksom av
forskning Inforrnationsteknologinoch högskoleutbildning. studenterger
och lärare tillgång till nödvändiga verktyg framstår iävenmen som en
sig själv kraft. Erkännandetpådrivande den kvalitetsskapande effek-av

ökad mellan det kvinnliga och inombalans det manliga hög-ten av en
skolan stöder också den beskrivna troliga utvecklingen. främstaDet
hindret for utvecklingen ifråga ligger enligt de flestas bedömning i
motståndet från enskilda lärare idé- och kompetensmässigt ärsom
bundna till den traditionella ordningen i fortfarandesamt svagt ut-en
vecklad ledningsfunktion inom högskolan, dessa motkrafter ellermen
svagheter kan inte i längden stå i för deutvecklingen,vägen menar
intervjuade.
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Utgångspunkter6

6.1 Tjänst anställning befattning- -

Vårt uppdrag förändrad tjänsteorganisation för högskolansavser en
lärare. Tjänstebegreppet återfinns emellertid inte längre i lagen
1994:260 offentlig anställning och den därpå baserade anställnings-om
förordningen 1994:373. talas baraDär anställning i olika former.om

skallDetta i ljuset de årens utveckling inom statsför-senasteses av
valtningen, där organisation arbetsformeroch har blivit flexibla ochmer
mindre hierarkiska och myndigheterna har fått ökad frihet besluta iatt
bl.a. personalfrågor. Högskolorna har många särdrag i förhållande till
förvaltningsmyndigheter, i fråga denna utveckling finns detmen om
ingen anledning och behandla dem på myndig-sätt änatt ett annatse
heterna i allmänhet. författningsförslagvåraI talar därför, i överens-
stämmelse med terminologin i nämnda lag och förordning, enbart om
anställning. i övrigtI använder vi också befattning,texten termen som

funnit praktisk gällerdet definiera olika anställningar.när attvara

6.2 Vad skall regleras centralt

Styrningen högskolan i dag mål- och resultatorienterad. Högsko-ärav
lorna har frihet mål förställa sin verksamhet inomstor att upp ramen
för de mål har ställts statsmakterna och besluta hurattsom upp av om
tillgängliga skall förutnyttjas nå dessa mål. harDeatt ettresurser
självständigt för verksamhetens innehåll, organisation och kvali-ansvar

och deras institutionella organisation och arbetsformer regleras itet,
mycket begränsad utsträckning centralt. Exempelvis lärarnasomnämns
normala arbetsplatser institutionerna huvud inte i lag elleröver taget- —
förordning. dettal perspektiv det naturligt ställa frågan vad detär äratt

alls motiverar centrala regler i fråga högskolelärama och derassom om
arbete.

Vår utgångspunkt det naturligt och angeläget den frihetär äratt att
i olika avseenden högskolorna har fått under de åren skallsenastesom
få genomslag också i fråga rekrytering och utnyttjande lärarkraf-om av

börDessutom den centrala reglering, bedöms motiverad,ter. som vara
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högskolavarjeprincip börmålstymingsprincipen. Iutifrånutformas -
grund-deför verksamheten,ställtsmålför deinom uppsomramen

högskolelageniorganisationbestämmelserläggande gesm.m., somom
disponerarhögskolanmedeloch dehögskoleförordningen,och som —

fördelaochanställa lärarelärarkompetens,behovsittfå bedömasjälv av
medförenasdåfriheten måsteökningdem. Dennauppgifter mellan av

för sinauttalatmyndigheterhögskolorna etttar ansvaratt merasom
personal-ochrekryterings-utvecklarochkompetensoch deraslärare en
de flestahosi dag förekommervadmedjämförbarpolitik är somsom

verksamhet.enskildoffentlig ochbådearbetsgivare iandra
fortsättningsvisstatsmakternaskäl för ävenvi starkaSamtidigt attser

definieranationell strukturhögskolan attilärarrollenskall genomenge
sådankompetensnivåer. Enolikabefattningar,antal motett svararsom

dennafortsättningenianvändervi termbefattningsstruktur ger--
tilllärarehögskolanssvenska mot-denrelateraförutgångspunkter att

in-ökattidväsentligt ivilketländer,i andra ärläraresvarande aven
planeringgrund förnaturligocksåläggerternationellt utbyte. Den en

denframför allthögskolorna. Menvidarbetsfördelningoch genomger -
karriär-nationellasynliggöraochspelreglerfastläggaatt gemensamma

ochöverblicklärarespresumtivaochenskilda läraresförstödvägar ett-
rörlighetfrämjaväsentligt förminstinte är attplanering, något som

isärbestämmelserockså olikakräverpraktiskthögskolor. Rentmellan
kankategorin lärareberördadenanställningsvillkor,fråga att av-om

befattningstermer.sker ienklastvilketgränsas,
be-tillförslagframföljandei detbakgrund läggerdennaMot en

grundläggandetillkompetensnivåer,baserad samtfattningsstruktur,
eftersträvarVibefattningar.olikatillrekryteringenbestämmelser om

centraladenbegränsaunder 6.5,utvecklarviskälsamtidigt, attsomav
uppgifterfördelningocharbetsorganisationbeträffanderegleringen av

arbetstid.och

utveckling,ledning,Läraruppgifter;6.3

samverkan

lärarefår i tjänst1992:1434högskolelagen§Enligt 3 kap. 1 som
utvecklings-konstnärligtellerforskningutbildning,handhaattingå

skyldiglärareuppgifter. Vidare äradministrativa sägs attarbete samt
ämnesområde.sittinomutvecklingenföljaatt

ändringföreslagitförbudgetpropositionen 1997iRegeringen har en
tredjes.k.högskolansinnebördhögskolelagenkap. 2 § attl avav
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uppgift markeras tydligare. Enligt vår mening bör omvärldsperspektivett
också i beskrivningen lärarnas uppgifter. Vi förordar därför ettsynas av

tillägg i nämnda paragraf innebörd lärare skall skyldigatt attav vara
följa också utvecklingen i samhället i vad förutsättningar föravser
högskolans verksamhet.

Samverkan med samhällslivet utanför högskolan uppgif-deär en av
i skärningspunkten mellan utbildning, forskning och konstnärligtter ut-

vecklingsarbete å sidan, administration å den andra, fått ökadena som
tyngd de och då med vidareåren perspektiv i gällandesenaste änett-
föreskrifter, i detta sammanhang bara talar informationsom om om
forskning och utvecklingsarbete. för utveckla högskolansInsatser att
verksamhet i detta liksom i andra avseenden måste enligt meningvår

naturlig del lärarrollen. Vi vill också markera de admini-attvara en av
strativa uppgifter skall fullgöras lärare i första hand skallsom av avse
ledning verksamhet och personal.av

och med högskolorna fått ökad frihetI utforma sin verksamhetatt att
har uppgifter vi och dede krav de ställer på högskoleled-nämntnu
ningar och lärare ökat i betydelse, något också framgår vårasom av
intervjuer kap. bättre grund måste därför läggas för vid5. En att
tillsättning lärarbefattningar värdera insatser i dessa avseenden. Inteav

möjligheternaminst viktigt detta för rekrytera lärare till olikaär att
ledningsfunktioner.

Vi förordar denna bakgrund det i högskoleförordningenattmot
läraruppgiftema1993: klargörs enligt högskolelagen innefattar:l 00 att

ledning verksamhet och personal ledamotskap i olikaa samtav
inom högskolan,organ

innehåll, formerb insatser för utveckla högskoleverksamhetensatt
och organisation,

verksamhetinsatser för sprida kännedom högskolans ochc att om
kunskap vunnits där,om som

insatser kunskapd för nyttiggöra sådanatt samt
för främja högskolans oche insatser på kontaktersättatt annat sam-

verkan med samhället i övrigt.
utvecklingVi förordar vidare skicklighet avseende ledning, ochatt

samverkan skall särskild bedömningsgrund vid tillsättning avvara en
lärarbefattningar se 8.3. 1.
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erfarenhetbeprövadkonst,Vetenskap,6.4

verksamhet delshögskolornashögskolelagenEnligt kap. 2 §1 avser
grund påvetenskaplig eller konstnärligutbildning vilar på samtsom

utvecklingsarbeteforskning och konstnärligterfarenhet, delsbeprövad
anställda ochantaletutvecklingsarbete. fråga såvälIsamt annat om

denforskningen ochomslutningenekonomiskastuderande den ärsom
slårde dominerande verksamheterna. Dettautbildningendärtill anknutna

behörighetshänseendeoch regelsystem. lvärdetraditionerigenom också i
pedagogisk skicklig-kravet påför alladet förutom detär gemensamma

vetenskapligverksamhet krav påkonstnärligoch förhet utom --
visser-befordringsgrunderFöreskrifternagäller.skicklighet geromsom

ibetydelseannan skicklighetockså tillför hänsynligen utrymme av
primat.forskningenspraktiken råderisammanhanget, ettmen

och dessverksamhetuniversitetsväsendet, desstraditionellaDet
högskolan.dominera Förmeningalltid i någonkommer attnormsystem

kompetensnivåer,exempelvisbefattningsstrukturtillvårt förslag är som
givna utgångs-forskarutbildning, denforskning ochrelaterade tillär
rimligenlärarbefattningar kommermajoritetenpunkten. veten-För av

denskicklighetpedagogiskvid sidanskicklighetskaplig att varaav-
beprövadedenkonsten liksomtillsättning.vid Menfrämsta måttstocken

platsockså haområden måsteinom olikapraktikenerfarenheten och en
i detta sammanhang.

utbildning,konstnärligavsedda för ärlärarbefattningar,För ärsom
tillaccepterad motsvarighetallmäntkonstnärlig skicklighet veten-en

Ävenmeritvärdering.behörighet ochgällerskicklighet detskaplig när
vård-, under-inom teknik-,högskolan,inomutbildningarfor andra t.ex.

erfarenhetmedemellertid läraremedieområdena, behövsvisnings- och
med läraregivetvis tillsammansregelyrkesområde, irespektivefrån

utveck-ochfråga forskningOckså ibakgrund.med vetenskaplig om
högskolan kom-kunna tillföradettaviktigt pålingsarbete det sättär att

proposi-iregeringenutifrån. Vi erinraroch impulser attpetens om
markeratsärskilt har1996/97:5samhälleForskning och prop.tionen

ochhögskolan och näringslivetmellansamverkanvikten somav -
föreslagit starkareforbudgetpropositionen 1997inämnt enovan -

tredje uppgiften.den s.k.högskolelagenmarkering i av
väsentligt kompe-bakgrunddennamening detEnligt vår attär mot

självständig rekry-högskolan blirutanföri arbetslivetförvärvadtens en
nödvändigt for dedetta har bedömtsliteteringsgrund. Lika varasom

särskildabehöver skapasdetutbildningarnakonstnärliga attanser
praktikerbak-medför andra lärareindustrilektorat,befattningar, t.ex.
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grund. stället bör detI på alla nivåer i den generella strukturen finnas
möjlighet för behörighet till befattning kräva viss yrkeserfarenhetatt en
eller kompetens förvärvad utanför högskolan tillsättningoch vidatt
meritvärdera inte bara vetenskaplig och konstnärlig skicklighet utan
också sådan skicklighet betydelse för befattningen iärannan som av
fråga.

högskolan och olikaFör andra verksamheter fåskall tillfälle tillatt
ömsesidiga impulser det viktigt också högskolorna kan lärareär att som
för begränsad tid samtidigt huvudsakligenärengagera personer som
verksamma utanför högskolan se vidare 7.3.1.

6.5 Utbildning forskning; arbetsfördelning-

En central punkt i våra direktiv grundutbildningsuppgifter respek-är att
tive forsknings- forskarhandledningsuppgifteroch skall lika viktigavara
och lika meriterande förutsättningaroch för jämnare fördelningatt en

de båda slagen uppgifter mellan olika kategorier lärare skallav av av
skapas.

Konkret innebär finnadetta skall stärka den grund-vägaratt att
läggande utbildningens och minska den internationelltstatus att sett
unika klyfta olika åtgärder under de årtiondenatrots senastesom - -
alltjämt råder i den svenska högskolan mellan lärare enbart eller isom
huvudsak forskar och handleder doktorander sidan, lärareå ena som
enbart eller i huvudsak undervisar i grundläggande utbildning denå
andra. de principiella skälen för förändringar i detta avseendeUtöver
antyder våra intervjuer kap. utbildning och forskning faktiskt i5 att
ökad utsträckning integreras med varandra i lärares och studenters
arbete.

påverkakvantitativt relationen mellan professorer ochEn väg att rent
lektorer i våra direktiv: öka antalet tjänster professorsnivå,påattanges
rimligen då på bekostnad antalet lektorat. kvalitativt hänseendeIav
gäller det skapa förutsättningar för ökad professorsmedverkan iatt en
den grundläggande utbildningen särskilt givetvis inom områden där-
denna medverkan i dag liten jfr kap. och fortsätta utveck-4är att-
lingen möjligheterna för lektorer forska och medverka i forskarut-attav
bildning. Samtidigt direktivenskall enligt våra förslag kunna genom-
föras inom för oförändrade för högskolan och någonutanramen resurser
omfördelning anslag mellan grundläggande utbildning och forskning/av
forskarutbildning. detta sammanhang vill vi inte för-klargöraI att
ordar någon förändring den etablerade principen forsknings- ochattav
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i underlagetfinansierade medel skall ingåutbildningsinsatser externaav
för anställningar lärare.som

uppfattning grund förmåste enligt vårUnder dessa förutsättningar en
principerdet gällerutvecklingen läggasden önskade näratt,genom

arbets-befordran och för fördelningochbåde för meritvärdering av
forskning/forskar-utbildning ochgrundläggandeuppgifter och resurser,

professors- ochvillkor påpå i principutbildning utrymme sammages
lektorsnivåerna.

fråga för-i kap.återkommer lTill rekryteringsfrågoma om
grundläggande måstearbetsuppgifterdelningen strävanatt enanserav

samladetill sinanspråk med hänsynskall ivarje lärare tasattvara, —
kompetenskonstnärliga och övrigavetenskapliga ellerpedagogiska, —

anställningen.inom förskall utvecklaskompetensoch dennaatt ramen
elleravlagt doktorsexamenalla lärarebörutgångspunktEn att somvara,

ellervetenskapliga kompetensmotsvarandeminsthar uppnått motsva-
grundläggandemedverka såvälskall iskicklighetrande konstnärliga

utveck-konstnärligtforskning/forskarutbildning ellerutbildning som
Övriga medverka i grund-första handförutsätts ilärarelingsarbete.

medverkakunnai mån kompetensde börläggande utbildning, avmen
utvecklingsarbete.konstnärligtforskning/forskarutbildning elleriockså

alltefteroch samverkan börutvecklingledning,Uppgifter avseende -
hela lärargruppen.fördelas inomförutsättningar ~

hittills bådenaturligtutgångspunkter blir detMed dessa änatt semer
imellan lärarnaarbetsfördelningenochinsatserenskilda lärarensden

samlade utbild-motsvarandeinstitutionsrespektiveförhållande till
hänsyndet angelägetSamtidigtforskningsuppdrag.nings- och är att ta

förutsättningar iochintressenenskildas kompetens,i detill variationer
för verk-förutsättningaroch deindividuella faktorerBåde dessaövrigt.
givetviskanforskningsuppdragenochutbildnings-samheten, ger,som
mycketutgångslägetiocksåFörhållandenatiden.förändras äröver

gällerdethögskolemiljöerochområden närmellan olikaskiftande
och forskningsresurserprofessorsnivå övertjänsterförekomsten avav

möjligtdet intebakgrund vidennajfr kap. 4. Mothuvud taget anser
högskoleverksamhetensigfångameningsfulltpå sätt somatt ett vare

fördelningeni centrala reglerlärarkollektiveteller det samladehelhet om
arbetsuppgifter.av

respektiveutbildningi grundläggandeinsatserAvvägningen mellan
måsteutvecklingsarbetekonstnärligtellerforskning/forskarutbildning

förolikai dag kunnautsträckningi görasenligt vår mening änstörre
Principielltbefattningskategori.ochlärare, inomolika även sammaen
handlings-lokaladenbegränsanödvändigtheller intevi det attanser

ellerförlärarkategorierolikafriheten utrymmeatt garanteragenom -



Kapitel 6 71SOU 1996: 166

ifrån uppgifter. Vi frånutesluta dem olika utgår högskolorna haratt—
ambition både bredd kvalitet ochsin verksamhet och högatten ge

samtidigt den Iärarkompetens, de förfogarutnyttja och utvecklaatt som
för bidra till detta. den lokala planeringen ochpå bästa Föröver, sättatt

kvalifikationer,fördelningen uppgifter blir den rangordning efter somav
för, given utgångspunkt. direktbefattningsstrukturen uttryck Enenger

uppgifter kan skapa onödigakoppling mellan befattning och emellertid
läsningar i enskilda fall.

enligt grundas för-All arbetsfördelning bör således vår mening
utifrånden miljön, och avvägningar måstehållandena i lokala upp-—

beaktande åfastställd verksamhetsplan medställda mål och göras av-
kompetens och inriktning, å andrasidan de tillgängliga lärarnasena

då iförfogar Självklart mästesidan de medel högskolan över.som
stödja lärarnasinnefattas insatser för utvecklingenprioriteringarna att av

omfattningenockså i sakens såvälkompetens. liggerDet attnatur, som
varie-i olika verksamheter måsteinsatserden enskilda lärarensarten av

individensinte bara därförtiden, nämntöver att som nyssra --
för detkan förändras ocksåoch ambitioner i sigförutsättningar attutan

sammanhängandeoch förmöjligt beredaskall utrymmeatt var envara
med fördel bedrivs koncentrerat.för uppgifterperioder sådana som

professorersframför allt gällt i frågahittillssistnämnda harDet om
professorerhögskoleförordningen skallEnligt kap.forskning. 4 5 §

sammanhängande perioderlängreför återkommandeberedas utrymme
Tidigareheltid.konstnärligt utvecklingsarbeteforskning ellerför

avseendeforskningsstödjande åtgärdermedel förfanns också särskilda
högskoleadjunkter,högskolelektorer ochförframför allt möjligheter som

Motsvarande medel ingårbedriva forskning.avlagt doktorsexamen, att
finansiera längreanvändas förkani fakultetsanslagen, att sam-somnu

adjunktereller frågaför forskning iarbetsperiodermanhängande om—
karaktärenliksom kortare insatseri forskarutbildningdeltagande av-

forskning.kompetensuppehållande
enskilda lärarensutveckling denförMed det högskolans avansvar

perioder förkoncentreradeinnebär, måstevår modellkompetens, som
utvecklingsinsatserförocksåarbete nämnda slag störret.ex.menav nu

yrkesverk-ellerför vidareutbildningområdet ellerpå det pedagogiska
Med vårverksamheten.naturliga inslag ihögskolan blisamhet utanför

förlärarkategori skallingenprincipiella utrymmegaranterasattsyn, -
denvi det måsteolika uppgifter,eller uteslutas från att varaanser-
ochsamladeför sinasak inomenskilda högskolans att, resurserramen

längreförockså tillställningverksamhetsplanering,sin utrymmetta
gällerolika ändamål. Vadarbetsperioder försammanhängande utrymme
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för kompetensutveckling kan det naturligt träffa lokala avtalattvara
med de fackliga organisationerna.

modell vi förordar innebär alltså, varje högskola inomDen att -
frånför sina sina uppdrag statsmakterna och sin verk-ramen resurser,

samhetsplanering fördelar arbetsuppgifter, inklusive förutrymme-
forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och kompetensutveckling,

ñerårsperspektiv. Vi gällandemellan sina lärare i utgår från detett att
Arbetsgivarverket de fackligaarbetstidsavtalet för högskolan mellan och

utvecklingorganisationerna kommer justeras så det stöder denatt att av
lärarroll, och byggerhögskolans verksamhet och här antytt,som

och individuella lösningarvidare de möjligheter till lokala som
tendenser vadinryms i högskoleavtal. bakgrund de1996 års Mot av

högskoleutbildningen fram i våragäller arbetsforrnema i tonarsom
särskilt peka vikten direkta under-intervjuer kap. vill vi på de5 attav

del och devisningsinsatsema helhet mätsstörre attsom en av enses
flexibelt det tillämpas föroch värderas på sätt än närvaran-ett mer som

de.
decentraliserade ställerväl medvetna denna modell högaVi är attom

och ledningsfunktionerna, den långsiktigakrav inte bara besluts-
planeringen och den ekonomiadministrativa kompetensen inom högsko-

fakultetsnivå institutionsnivälorna både styrelse/rektorsnivå, ochpå-
kollektiv på denmotsvarande också på lärarna och ytterstutan som-

dag ställer påenskilda med de krav, omvärlden iläraren. Men som
i olika andrafrihetsgrad, gäller för demhögskolorna, och den som

möjlig, förut-någon modellavseenden, vi knappast annan omanser
dynamisk verksamhet skall säkras.for effektiv ochsättningar en

Doktorand lärare6.6 -

lärartjänster och berörs därmed formellt inteDoktorandtjänsterna inteär
framtida utformning har tagits i denvåra överväganden. Deras uppav

Studiefmansieringpromemoriannyligen remissbehandlade Ds 1996:35
befattningar,i forskarutbildningen. uppenbartoch examina Det är att

olika tillsam-avsedda för doktorander, i avseenden måsteär sessom
därför statsmakternaslärarbefattningarna. Vi utgår frånmed attmans

ställningstaganden till förslagen i den nämnda promemorian kommer att
förslag. vill i detta lägeställningstagandena till våra Visamordnas med

punkt.kommentera promemorian en
doktorandtjänsterna längre kunnaEnligt promemorian skall inte

doktorandinnefatta undervisningsuppgifter. Tankenbl.a. är att somen
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i anspråk för sådana uppgifter skall ledig från sin doktorand-tas vara
tjänst för i motsvarande mån förordnas lärare. kap. berörI 7att som
vilka lärarbefattningar bör komma i fråga, detta förslag skullesom om
realiseras. Vi vill emellertid framhålla den renodling doktorandbe-att av
fattningen Förslaget innebär strider den förhållandetmotsom syn
mellan grundläggande utbildning och forskning/forskarutbildning som

förslagenligt vårt skall ligga till förgrund lärarbefattningarna jfr 6.5.
Enligt vår mening talar också praktiska skäl för inte skall be-att man

byta befattninghöva inom högskolan, går från reguljärnär överman en
verksamhet till högskolaOm behöver doktorand fören annan. en en
undervisningsuppgifter, bör således dessa uppgifter kunna utföras inom

för doktorandbefattningen; vid behov får tiden För innehavramen av
denna förlängas.
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befattningsstruktur7 En ny

Inledning7.1

Vi föreslår befattningsstruktur bestående fem huvudkategorier:en av
högskoleadjunkt,-
biträdande högskolelektor,-
högskolelektor,-
biträdande professor och-
professor.-

överväganden,Vi redovisar under 7.2 de ligger bakom vårtsom
i fem befattningarna. Vi föreslårstrukturförslag, och huvuddragen de
finnas utländskaunder det därutöver skall adjungerade lärare,7.3 att

Slutligen redovisar underlärare, timlärare och gästlärare. vi 7.4 ett par
bilden den för lärararbetetförslag kompletterar av ram somsom

förordar.sammantaget
modell inte finns direkt kopplingVi vill erinra det i vår någonattom

arbetsuppgifter. Högskolorna förutsätts utifrån sittmellan befattning och
verksamheten och för utvecklingen lärarnasför kvaliteten i avansvar

hennesvarje i anspråk med hänsyn till hans ellerkompetens lärareta
kompetensnivåer,Befattningsstrukturen, baserad påsamlade kompetens.

handlingsfrihetenskall underlätta detta, den skall inte begränsa närmen
fördela uppgifter med hänsyndet gäller utifrån verksamhetens behovatt

till enskildes förutsättningar och intressen.den
samtliga lärarbefattningar skallgiven utgångspunkt förEn är attoss

den statsmakterna önskarinrättas respektive högskola. månl att t.ex.av
visstslag eller utbildning och forskning inombefattningar visst ettettav

föreslagitämnesområde skall komma till stånd, bör detta RUT-93som—
och komma tilli betänkandet Reform förändringSOU 1996:21 -

uppdrag till högskolorna.uttryck i
eller utvecklingsarbetehögskola fakultet konstnärligtFör att utanen

i Högskoleverkets tillstånd. Enligtskall få inrätta professur krävs dagen
prövningföreskrift i högskoleförordningen detta grundval enges av

forskningens omfattning och kvalitet inom det berörda veten-av om
fråga tillräcklig. enlighet med vadskapsområdet vid högskolan i Iär

budgetpropositionen för 1994/95:100anfördes i 1995/96 prop.som
grundutbildningens behov forskningsan-bil. 9 103 ingår ävens. av

knytning prövning. innebär hänsyn tilli kriterierna för denna Det tasatt
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D-nivåerna och till förekomsten magis-antalet studerande på ochC- av
terexamensrättigheter.

samhällepropositionen Forskning och prop.vad iAv sägssom
1996/97:1budgetpropositionen for1996/97:5 och i 1997 prop219s.

kriterium för lärosäteUtgiftsområde framgår,16 77 att ettatt etts.
universitet skall det bedömsfå benämningenskall kunna att upp-vara

professurer. Vi tolkar detta så,självständigt inrättafylla kraven för att
Högskoleverket skall bestå for deprövningordningen medatt genomen

kommer omvandlas tillhögskolor intemindre och medelstora attsom
direktiv ochinriktningen vårauniversitet. linje med den allmännaI av

i detta lägeanpassning till praxis förordar viförslag ochvåra attsom en
vid sin prövningså Högskoleverketberörda föreskriften ändras,den att

omfattningockså utbildningensforskningensskall inte baraväga utan
fråga.högskolan ioch kvalitet vid

till ordning för kompe-utarbeta förslagDirektiven ålägger att enoss
medlärarbefattningden haroch befordrantensprövning som enav

smidiga möjlig-angeläget skapaVi dettillsvidareforordnande. attanser
lektorsnivâerna.adjunkts- och Detlärareheter till lokal befordran av

så enkelttitlar bör samtidigtbefattningar ochsamlade systemet varaav
ordning försärskildmöjligt. Behovetoch överblickbart av ensom

samband mellandetsjälvklart mindre med lösarebefordran blir också
rekryteringsförfarandearbetsuppgifter och det friareochbefattning som

mellan sådanläge kopplingVi förordar i dettaförslag innebär.våra en
befattningsstrukturoch deni direktivenbefordran somavsessom

befordraskall högskola kunnautgångspunktföreslår. Med denna enen
till biträdandekvalificerad lektorochadjunkt till lektorkvalificerad en

anställning.vederbörandesomvandlingprofessor avgenom

huvudkategorieriStrukturen7.2 stort;

unktsnivånAdj7.2.1

tjänsternatagit ställning förårenStatsmakterna har de attsenaste som
ambitionen allahar legatavvecklas. Bakomadjunkt på sikt skall att

följaktligendoktorsexamen ochha avlagthögskolelärare skall vara
påbör någotVibehöriga till lektorat. nyanseratatt meraman semenar

högskolans lärarka-tredjedeladjunkterna, i dag utgör änmer en avsom
der tab.se 4.1.

huvudsakinom ialla adjunktertill principenVi ansluter helt attoss
genomgåtillfälleutbildningsområden bör beredasvetenskapsbaserade att
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forskarutbildning. Vi väl medvetna det i dynamisk högsko-är attom en
inte går dra någon klar mellan forskningsbaserade och ickegränsatt

forskningsbaserade områden. bör naturligt inslag i hög-Detta ettvara
skolans planering för enskilda adjunktensden kompetensutveckling, och
hänsyn till de sökandes lämplighet för forskarutbildning bör kunna

vid nyanställning adjunkter inom i huvudsak vetenskaps-vägas av
baserade följd inomområden. Som härav bör berörda områden andelen
lektorer kunna ökas och andelen adjunkter i minskas.motsvarande mån

finns emellertid skäl för bevara adjunktsbefattningen.Det ett attpar
det första behöver högskolan,För utvecklat under 6.4, intesom

bara för de konstnärliga utbildningarna for utbildningarockså andrautan
kunna lärare praktiker olika slag. Adjunktsnivån ärsom engagera av en
naturlig bas för rekrytering med yrkeserfarenhet. orskarut-Fpersonerav
bildning kan självklart inslag i kompetensutvecklingen också förettvara
dessa, det finns ingen anledning förutsätta detta.attmen

uppenbartdet andra det det också inom områden, därFör är att
doktorsexamen naturligt i karriären, finns behovutgör ett steg av en
långsammare och flexibel till denna kan gällaDettavägmera examen.
för under studietiden bildar familj eller vilkas intresse förpersoner som
eller planer på genomgå forskarutbildning andra skälatt sent.av mognar

adjunktsbefattning, i vilken kan ingå kompetensutveckling i formEn av
viktigdoktorandstudier, bör här kunna spela roll.en

Vi erinrar principiella på förslaget renodlingdenom syn om av
doktorandtjänsterna i promemorian 1996:35 Studiefmansiering ochDs

forskarutbildningen, redovisat emeller-examina i under 6.6. Omsom
tid förslag realiseras och doktorand skall i anspråk fördetta skulle tasen
läraruppgifter ledighet från sin doktorandbefattning, kan for insatsermed

deltidsanställning högskoleadjunktomfattningstörre ettav som varaen
alternativ.

Behörighetskraven för adjunktsbefattning bör pedagogisk skick-avse
lighet grundläggande högskoleutbildningfrån ellersamt motsva-examen

förutsättningar detrande kompetens. områden, där finns,Inom ser
naturligt magisterexamen blir den ställsattsom examen som upp som

villkor för behörighet. bör inom områden där detta relevantHärutöver är
krav erfarenhet från yrkesverksamhet kunna ställas upp.

Särskilt sökande utanför högskolan kan sakna erfarenhet undervis-av
ning. bör därför möjligt redan gällerDet sättattvara samma som—
för lektorer första anställning adjunkt inomtidsbegränsa en som-

högskola fårhögskoleväsendet till år, under vilken period respektivetre
pedagogiska under-möjlighet bedöma vederbörandes skicklighetatt som

fråga tillsvidareanställning.lag för ställningstagande iett om
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sigforskning/forskarutbildning bör kunnaimedverkanAdjunkters ta
eftersomundantagsvis,rimligenforskningolika former: enegen -

imedverkanbefordras till lektornormalt bördisputeratadjunkt som -
forskarut-lärare ellerledningunderforskningsprojekt egenannanav

bildning.

Efter doktorsexamen7.2.2

sigmeriteranybliven doktorför ärgäller möjligheternadetNär atten
forskarassistenttjänstenfhögskolebefattningarreguljäradet somnav

gällande reglertjänst skall enligtsådanInnehavarentill buds.står av en
principielltmeningenligt vårforskning. Detbedrivahuvudsak äri

forskning/forskarut-utbildning ochgrundläggandelikställaviktigt att
härangelägetvi detDärtillnivå.på denna attbildning också anser

forskarassi-vadmeriteringpedagogisktillmöjligheter änskapa större
ytterligare,givetvisunderstryksdettaBehovetkanstenttjänsten avge.

nämndaförslag i denmedi enlighetdoktorandstudiema, ovanom
Undervisningundervisningsuppgifter.rensas frånpromemorian, som

timlärareförutomdådoktorander kan överfullgörsi dag tas avav -
doktorsnivân.befattningar påinnehavareadjunktereller avav-

avskaffasforskarassistenttjänstenföreslår vibakgrunddennaMot att
inomhögskolelektor, införs,biträdandebefattning,och ramvarsen ny

bådesigmeriteradoktorsexamenefter veten-möjligtskalldet attvara
ochforskningmellanfördelningmed denpedagogiskt, ut-skapligt och
intres-ochförutsättningarbeaktandemedhögskolanbildning avsom -

doktorsex-Behörighetskrav börbeslutar.enskilda falletdeti varasen -
eller pedago-undervisninginnehållerdoktorandbefattningamaOmamen.

skicklighetpedagogiskocksåbörkurser,ämnesdidaktiskaellergiska
krävas.kunna

förordarrekryteringsbefattningfrågadetmarkeraFör ärattatt enom
doktorsexamenavlagtdemtillbegränsasbehöriga kretsenvi denatt som

innebärtidigare. Dettafyra århögstvetenskapliglikvärdigeller examen
forskarassi-förgällervad i dagtillförhållandeskärpning iviss somen

särskil-emellertid kunnamåstetill två årDispensstenttjänst. ges avupp
bam.eller vårdföräldraledighetsjukdom,skäl,da t.ex. av

viktigaläroanstalterutländskavid ärvistelsermedvetnaVi attär om
från bl.a.stipendierochnivådennaförekommande påoch ofta attom

Vistelsersammanhang.roll i dettaviktigspelaforskningsråd kan aven
försåväl inomgenomförassjälvfallet kunnaslag bördetta enramen

medlämpligtsåhögskolelektorbiträdande när äranställning som,som
sådan.tjänstledighet frånunderfinansieringen,tillhänsyn en
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Med hänsyn till syftet bör anställningen tidsbegränsad. Vivara
Föreslår vid fyra år med möjlighet, liksom i dag gällergräns fören
forskarassistenttjänst, till förlängning särskilda skäl föreligger. Detom
första förordnandet bör kunna tidsbegränsas fram till kontrollstationen
efter två eller år.ett, tre

direktivenI det finns särskild anledning på den postdok-sägs att att
torala nivån stimulera rörlighet mellan högskolor. Vi återkommer till
rörlighetsfrågoma under och8.2 8.3.

7.2.3 Högskolelektorat

Vi ingen anledning gå ifrån den ordning innebäratt attser som en
befattning högskolelektor normalt erbjuder den första möjlighetensom
till tillsvidareanställning för den har doktorsexamen. blirDettasom
därmed den naturliga basen i karriärtrappa befattningar,en av som
kan innebära självständigt för olika uppgifter. Denett mera ansvar
skillnad i förhållande till dagens vårt förslag innebär, ärsystem, attsom
lektorerna får i princip möjligheter till forskning eller konstnär-samma
ligt utvecklingsarbete innehavare befattningar på professorsnivåsom av
jfr 6.5.

grundläggande behörighetskravetDet för högskolelektorat bör vara
doktorsexamen eller motsvarande konstnärliga kompetens pedago-samt
gisk skicklighet. förordar vi alternativ.Härutöver tre

förstadet bör i fråga vetenskaplig möjlighetFör kompetens attom
ocksåvärdera kompetens doktorsexamen införas påmotsvarar nytt.som
motiverat hänsyn tillDetta med både dem har utländsk for-är som en

skarutbildning, till dem har licentiatexamen enligt äldre bestäm-ensom
melser sig vetenskapligt,dem meriterat i industriforsk-och t.ex.som
ning, ha doktorsexamen.avlagtattutan

Vidare bör i linje med vad diskuterat under möjlighet6.4 Öppnas
kravet vetenskaplig eller konstnärligpå skicklighet med kraversättaatt

på kompetens slag betydelse för fråga.befattningen i Viannatav av
syftar då erfarenhet från yrkesverksamhetpå eller utvecklingsarbete
inom berört område.

Slutligen bör det finnas möjlighet bli högskolelektor på enbartatten
pedagogiska eller lednings-, utvecklings- och samverkansmeriter. Den
adjunkt, gjort särskilt förtjänstfulla insatser inom högskolan, börsom

kunnasåledes befordras till lektor, han uppfyllereller hon inteäven om
denågot nämnda behörighetsvillkoren.av

Möjligheten tidsbegränsa det första förordnandet högskole-att som
lektor inom högskoleväsendet till år bör kvarstå. Vi förutsätter docktre
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Tidsbegrän-restriktivitet jfr 1992/93:UbU3.meddet tillämpas storatt
tjänstgjortfråga för harkomma i denanställning bör inte kunnasad som

högskoleadjunkt.ellerhögskolelektorbiträdandeminst årtre som

Professorsnivån7.2.4

antaletökningutgångspunktdirektiv,Våra att avenenanger somsom
möjlighetgenomföras,professorsnivå skall över-tjänster på attger oss

kategoriordning medskall skedetta änväga, avenmeragenom enom
biträdandebefattningkommit fram tillVi harprofessurer. att somen ny

öka antaletkort siktpåden effektivasteprofessor erbjuder vägen att
mellan lektors-minska klyftansamtidigtprofessorsnivå ochtjänster på

professorsnivåema.och
tillreguljär möjlighetfinnsväsentligt detVi det att avance-enanser

principenlighet med denhögskolelektorer. Iför kvalificerademang
befattningsstruk-inombefordrandennaförordat under bör7.1 äga rum

behörighetskrav, någotnationellagrundas påoch därmedturens ram
ställninglektormöjlighetennuvarandeinte gäller för den att engesom

inledningsvislösning kommerprofessor. Med dennabiträdandesom
till ståndkommai första handprofessorbefattningar biträdande attsom

lärarbefattningen i detden främstafrågalokal befordran. I omgenom
detprofessor,befattningennationella högskolesystemet, ansersom

rörlighetförmöjliga förutsättningarviktigt skapa bästasamtidigt att
därförprofessor börbefattninghögskolor. Tillmellan mansomen -

tillsättnings-reguljärtinteunder 8.3återkommer tillvi utan ettsom -
befordras lokalt.kunnaförfarande

särskilthögskolelagenkap.enligt 3 4 §Professorer åtnjuter i dag ett
medordningeni samband medinfördesanställningsskydd, attsom

skall viEnligt direktivenavskaffades.fullmaktsförordnanden pröva, om
befattningar påantaletökningviddenna ordning kan bevaras aven
olägenhet,skemening kan dettaEnligt vårprofessorsnivå. utan om

biträdande professorbefattningarformenökningen främst atttar somav
anställnings-normala reglerförutsätter videssatillkommer. För att om

skall gälla.skydd
detprofessorbefattning biträdandeförfråga behörighet ärI somom
förgällernivåskillnad vadklarviktigt markera gentemotatt somen

lektoratbehörighet tillkraven förSamtidigt börhögskolelektorat. vara
meriteramöjligtutgångspunkt bör detplattform. Med denna attvaraen

enderabiträdande professor påbefattningbehörighet tillsig för avsom
den konst-vetenskapliga,denaktuella fyrade i sammanhanget vägarna:

praktiker-véigen.pedagogiska ochnärliga, den
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detNär gäller vetenskaplig skicklighet vi det ändamålsenligtanser
anknyta till ordning för kompetensprövning,att etableradären som

sedan länge, nämligen antagandet oavlönade docenter. Vetenskapligav
skicklighet motsvarande vad krävs för bli docentatt antagensom som

således enligt vår meningär lämplig grund för behörighet till be-en
fattning biträdande professor. Vi utgår då från liksom hittills,att,som
endast den kommer bedömas ha docentkompetens har förmågaatt som

självständigt leda forskning och fungeraatt handledare i forskarut-som
bildning. Detta bör den naturliga till befattning biträdan-vägenvara som
de professor för den efter doktorsexamen i huvudsak meriterat sigsom
vetenskapligt.

Behovet avancemangsmöjlighet också för den efter dok-av en som
främst meriterar sig pedagogiskttorsexamen motiverar särskilden

pedagogisk till behörighet för befattningväg biträdande professor.som
Det normala bör erforderlig pedagogisk skicklighet visasattvara genom
förtjänstfulla insatser högskolelektor. Med pedagogisk skicklighetsom
bör i linje med vad vi behandlat under 6.3 i detta sammanhang- -
likställas sådan skicklighet i frågaäven ledning, utveckling ellerom
samverkan, har visats i från lärarbefattning formellt friståendesom en
anställning, rektor, eller i med lärarbefattning förenatt.ex. ettsom en
uppdrag, prefekt.t.ex. som

Vi förutsätter den enligt gällande regler högskolaatt gettssom av en
ställning biträdande professor normalt kommer anställasattsom som
biträdande professor i den föreslagna ordningen.

professurerFör gäller i dag bara allmänt formulerat behörig-ett
hetskrav avseende vetenskapli eller konstnärlig pedagogisk skick-samtg
lighet. Enligt vår mening bör också för professurer skicklighet av annat
slag, dvs. praktikermeriter betydelse för befattningen i fråga,av vara

grund för behörighet. detAtt generellt skall fråga skickligheten vara om
vad krävs för befattningutöver biträdande professor själv-ärsom som

klart. Vi föreslår här referens till internationella förhållanden: Deten
skall fråga vetenskaplig, konstnärlig eller skicklighet påvara om annan
hög internationell nivå, tillsammans med pedagogisk skicklighetsom
skall behörighet för befattning professor.ge som
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Övriga befattningar7.3

ungerade lärareAdj7.3.1

högskolornaförtillkomprofessoreradjungerademed attOrdningen ge
huvud-med sinkvalificeradeläraremöjlighet att personerengagerasom

enligt vårharverksamhet. Dennågonsysselsättning inomsakliga annan
näringsli-medsamspelhögskolornasförviktig rollspelatbedömning en

detunder 6.4vi berörtövrigt. Somi attsamhällslivetoch anservet
också tillslagdettasamspeltillmöjligheternavidgafinns skäl att av

skallhögskolornasåledesVi förordarbefattningskategorier. attandra
biträdan-adjungeradocksåanställningartidsbegränsadekunna göra som

högskole-adjungeradochhögskolelektoradjungeradprofessor,de
adjunkt.

befattningarsrenodla dessaskäluppfattningenligt vårfinns attDet
såledesbörintentionerna. Detursprungligamed dei enlighetkaraktär

adjungerad lärareanställaskunnaskalldenföreskrivas bara somatt som
utanförminst 50uttolkat:verksamhet procent-huvudsakligasinhar -

professoradjungeradgäller förnärvarandeförLiksomhögskolesystemet.
förlängning.tillmed möjlighetårhögstanställningsperiodenbör trevara

Utländska lärare7.3.2

för vilkalektor,nordiskrespektiveutländsktjänsterdag finnsI som
med-skallundervisningi vilketspråk,ha detbehörighetskraven är att

anställningenföreunder årenochmodersmål närmastdelas, attsom
nordisk lektorspråk talas. Fördär dettai landvistatshuvudsakligen ha

forskarutbildning.vissskicklighet ochpedagogiskkrävs dessutom
år.plus tretill högst tretidsbegränsatdessa tjänsterInnehav är sexav

fåfortsättningsvis kanhögskolanangeläget ävendetVi attanser
rekryteraspråkområdenochländer attberördaimpulser från genom

inomskall skedetemellertidförordarVibakgrund.med denna attlärare
allmännavårbefattningsstrukturen. Utöverreguljäradenförramen

befattningarskräddarsyddaundvikaochförenklaambition systemetatt
ordning.sådanförstarkt skältillkommitarbeteunder vårthar det ett en

frågareglerna isvenskadenämligenharEU-kommissionen motreagerat
frånmedborgarediskriminerardeoch hävdatutländska lektorer attom

EU-domsto-frånutslagBakgrundeni unionen.medlemsländer ärandra
främmandeilektoreranställning förtidsbegränsadinnebördlen attav

inte finnsbegränsningsådanmöjlig,intelandspråk från närärannat en
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för motsvarande inhemska lärare. Det uppenbart den svenskaär att
ordningen måste till denna princip. l svarsskrivelse till EU-anpassas en
kommissionen i juni 1996 har Utbildningsdepartementet anfört viatt
kommer frågan.att ta upp

Vi har förordat den första anställningen högskole-attovan som
adjunkt respektive högskolelektor kunnaskall tidsbegränsas till högst tre
år. läggerDetta naturlig grund för knyta ordningen med utländskaatten
och nordiska lärare till adjunkts- och lektorsbefattningarna. På så sätt
blir det möjligt diskriminering förordna i utlandet iävenatt utan en
särskild ordning rekryterad lärare för år. Samtidigt måste det vidtre
eventuell fortsatt anställning bli fråga tillsvidareanställningom en
reguljär adjunkts- eller Iektorsbefattning. från utlandetDe hämtade
lärarna måste därför uppfylla behörighetskraven för respektive befattning
och från början anställas antingen utländsk högskoleadjunkt ellersom
utländsk högskolelektor. blir dåDet aktuellt för den harsenare som
doktorsexamen eller motsvarande kompetens och då också får-
möjligheter till forskning på de inhemska lektorernasättsamma som -
medan övriga måste bli adjunkter. Vad beträffar nuvarande nordiska
lektorer borde kravet på viss forskarutbildning kunna krav påersättas av
magisterexamen eller motsvarande kompetens, kan ställassom upp
för befattning högskoleadjunkt jfr 7.1.1.som

Tim- och gästlärare7.3.3

Vi timlärare gästlärareoch naturliga komplement till lärarkademser som
i övrigt också i framtidadet Beträffande gästlärare föreslår visystemet.

skärpning reglerna karaktärenså gäst verkligen framgår:atten av av
Förordnande skall kunna för högst år och endasttreges personer som

verksamma utanför högskoleområdet eller vid utländsk läroanstalt.är

Vissa7.4 särskilda frågor

Tidsbegränsad7.4.1 anställning

Enligt vad föreslagitvi i det föregående skall anställning biträdandesom
högskolelektor och adjungerad lärare alltid tidsbegränsad. Attsom vara
detsamma gäller obehöriga lärare och gästlärare ligger i sakens natur.
Vidare skall anställning första gången högskoleadjunkt respektivesom
högskolelektor anställning timlärare kunna tidsbegränsas.samt som



Kapitel 7 SOU 1996: 16684

anställning läraredet förhållandetändring iVi föreslår ingen att som
Samtidigtgenerellt skall kunna tidsbegränsas.konstnärlig verksamhetför

denna möjlighet, i synnerhetutnyttjandeomfattandeinser vi ettatt av
adjungerade enligt vårtförordna läraremöjlighetentillsammans med att

kontinuiteten iolägenheter förvissainnebäraförslag 7.3.l, kan ut-
utveckling inom detpedagogiskmöjligheterna tilloch förbildningen

också här måstedärför understryka detVi villkonstnärliga området. att
och antalettillsvidareanställda lärareantaletbalans mellanfinnas en

anställning.tidsbegränsadmedlärare
anställningartidsbegränsademöjlighet tillVi föreslår samtidigt en ny

därför fråga någradethelhetinom högskolan ärutan att omsom -
anställdanställningstrygghet.enskildas Deni ärförändringar den som
uppfatt-enligt vårvid högskola börlärarbefattningtillsvidare på enen

århögskola för högstvidlärareanställasning kunna treannanensom
bör kunnamoderhögskolan.tjänstledighet från Dethärvid ha tilloch rätt
eller led-utvecklings-tidsbegränsade uppdragsåvälfråga avomvara

därmedprövotid viallmäntningskaraktär avserom enmerasom -
anställningsskydd1982:80provanställning enligt lageninte någon om

till tjänst-motsvarandehögskolan.och Enenskilda rättför både den-
högskolavid universitet ellertill årarbetegälla förledighet bör treupp

viss ökninginnebäraanordningar kandessaVi inserutomlands. ettatt
samtidigt devi bedömerhögskolorna,vidvikariatseländet attmenav

nationellt ochrörligheten bådestimuleraförbetydelsekan ha attstor
internationellt.

statliganställd vidför denOckså möjligheterna är annanensom
arbetatjänstledighet förfåFoU-verksamhetmyndighet med attatt som

högsko-frånVi utgår samtidigtförbättras.högskola börlärare vid atten
tids-ansökningar från lärarepositiv andailorna kommer prövaatt om

FoU-verk-enskildi statlig ellerför arbetetjänstledighetbegränsad —-
högskoleområdet.utanförsamhet

anställningLäraruppgifter i7.4.2 annan

fullgörasnormaltskall givetvis ärLäraruppgifter an-personer somav
föreslagit i detbefattningar videnågonställda lärare somavsom

finansierasgälla också insatserdetta skallPrincipenföregående. att som
vill understrykabestå. Viredanmedel bör nämntexterna somav --

före-slippa tillämpahögskolorna i syfteoacceptabeltdet attär attatt
anställerlärareför anställningarskrifter gäller sompersonersomsom

facto fullgöraför deadministratörertekniker ellerforskare, attt.ex.
naturligt lärar-emellertiddetfallläraruppgifter. någraI attsomser
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uppgifter kan fullgöras också andra med anställningänav personer som
lärare.

angelägetDet den kompetens, innehavare forskar-är att som av
tjänster vid de statliga forskningsråden i fort-ävenrepresenterar,
sättningen kan komma verksamheten i högskolan till Vi förutsätterdel.

hithörande frågor liksom hittills löses överenskommelseratt genom
mellan högskolorna och forskningsråden.

Undervisningsuppgifter utförs ofta i dag innehavare doktorand-av av
tjänster, särskilt inom de tekniska och naturvetenskapliga områdena. Vi
har föregående uttalat föri det 6.6 så bör kunna ske ävenattoss
fortsättningsvis.

Läraruppgifter kunna ingå i anställningar vid högskolabör också en
administrativa eller andra uppgifter. heltid in-Densom avser som

nehar ledningsfunktion föranleder tjänstledighet från lärarbe-en som en
fattning, bevara viss kontakt medrektor, bör kunna direkt ut-t.ex. en

vidarebildningen, forskningen eller utvecklingsarbetet. kanDet vara
befattning uppgifter inomändamålsenligt i och förenaatt sammaen

högskolans förvaltning med läraruppgifter exempel detta är nuva--
kvalificeradeockså naturligtrande utbildningsledare. Det är ävenatt

ellerforskare institut, eller dylikt, inrättatsvid särskilda centra avsom
läraruppgifter. Vidskall kunna utnyttjas förplacerats vid högskola,en

bör be-Lantbruksuniversitetet finns antal specialistbefattningarett som
samband medbör viss handledning itraktas Slutligenpå sätt.samma

forsk-fullgöras teknisk personallaborationer och dylikt kunna somav
ningsingenjörer.
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rekryteringsordning8 En ny

Inledning1

högskolornauppfattningprincipielladet vårframgåttredanSom attär
devilken lärarkompetensbedömasåväl förhasjälva skall attansvaret

tillsättnincentrala reglernalärare. Deför rekryterabehöver att gomsom
behandlinglikagaranti förtraditionelltlärartjänster har setts som enav

lokalökadsjälvklartnationella planet. Detdetoch rättvisa på är att en
i dettaförutsättningarlärarrekrytering måstefrågafrihet i ge nyaom

frihet förpräglasrekryteringsordningiocksåavseende. Men som aven
rättssäkerhetoffentlighet ochgrundläggande kravhögskolorna måste

upprätthållas.förfarandeti
de tvåutformas sådärutöverrekrytering måsteförOrdningen att na-

mellanjämställdhetnämligendirektiv,i våramåltionella angessom
vidare skapafrämjas. måstehögskolor, Denmellanoch rörlighetkönen

pedagogiska meritema ärdeförutsättningar för statusatt somenge
konstnärligavetenskapliga ellerdekommerjämförbar med den som

detförslagvåraerinrar ocksåVi närjfr 6.5.till delmeritema om
respektivehögskolan 6.4utanföryrkeslivetförvärvade imeritergäller

samverkan 6.3.utveckling ochledning,i fråga om
meningenligt vårlärare börrekryteringenförHögskolans avansvar
tillsätt-rekryteringsmål, delsdelsdokument:i slagsuttryck tvåsig enta

högskole-fastställassin vikttillmed hänsynBåda börningsordning. av
styrelsen.

Rekryteringsmål8.2

påsjälvklart byggaskallhögskolanenskildaför denRekryteringsmålen
börfastställt.kan ha Därutöverregeringenrekryteringsmålde som

rekryteringför sinmål och riktlinjerfastläggasjälv kunnahögskolan
sinnaturligenjämställdheti vadRekryteringsmållärare. taravserav

jämställdhetsplan.högskolansutgångspunkt i
syftarrörlighet,ochjämställdhetmålen,nationellanämndatvåDe
deverksamhet,högskolornasi ärkvalitetenförbättrabåda till att men

olika karaktär.ändå av
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Utbildningen och forskningen inom högskolan vinner självklart i
bredd och mångfald lärarna kan tillföra verksamheten både manligaom
och kvinnliga perspektiv. kvalificeradeAtt kvinnor och kan rekry-män

lärare i högskolan på villkor därför kvalitets-teras ärsom samma en
fråga, det samtidigt rättvisefråga, har samband med roll-ärmen en som
och arbetsfördelningen mellan kvinnor och i strävandenaAttmän stort.
för högskolans del här bara del politik, iär spänner överen av en som
princip alla samhällsområden, stryks under regeringen prop.attav
1994/95: aviserat sin avsikt169 ställa rekryteringsmål vad gälleratt upp
andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer. sådanaOm rekryte-
ringsmål skall få genomslag i praktiken, krävs högskolorna har reellaatt
möjligheter påverka sin lärarrekrytering i avsedda riktningen.denatt
Våra förslag under 8.3.4 syftar till sådana Vi förut-möjligheter.att ge

Högskoleverket kommer få i följa huruppdrag desätter att att att na-
tionella rekryteringsmålen uppnås.

Rörlighetsmålet bygger på uppfattningen högskolas verksamhetatt en
vitaliseras och kvaliteten i dess verksamhet höjs, den rekryterarom g
lärare från andra högskolor. Vikten rörlighet har strukits under i olikaav
utvärderingar svensk forskning och har tagitsden bakgrundenmotav

i direktiven till det enligt vår mening fråga målMen är ettupp oss. om
i första hand internt för högskolesystemet. Vi det i fallär vartsom ser

inte naturligt regeringen här i frågapå sättattsom samma som om-
jämställdheten ställer några rekryteringsmål för högskolorna. Detupp-
måste i stället ingå i varje högskolas för sin verksamheteget attansvar
bedöma den kvalitetsdimension, ligger i rekrytera lärare frånattom som
andra högskolor, skall tillvara på sådant det återspeglas isätttas ett att
högskolans rekryteringsmål.

Vi vill i detta sammanhang deklarera principiellt avståndatt tar
från befattningar för visst kön eller från andraatt reserveras personer av
högskolor. Vad gäller det har regeringen i propositionen Forsk-senare
ning och samhälle 1996/97:5 anfört litetprop. 201 det i landatt etts.

Sverige inte möjligt tillämpa princip innebär detär att attsom en som
krävs flyttning vid övergång mellan olika forskarkarriären. Enligtisteg
vår uppfattning det sociala faktorer och arbetsmarknadsfaktorerär snara-

landets storlek det svårt kräva familjer flyttarän gör att attre som -
vår slutsats densamma regeringens.ärmen som

Vi vill samtidigt erinra förslagvårt under för tills-7.4 rättom enom
vidareanställd lärare till till tjänstledighetårs för anställningtreupp som
lärare vid högskola. Vi sådan ordning mycketen annan ser en som
betydelsefull för stimulera rörligheten.att i

iRegeringen ihar nyssnämnda proposition 1996/97:5 200prop. s.
aviserat forskningsrådenuppdrag till utarbeta för tillstödett att program l
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forskare i syfte främja rörlighet. Vi de anordningarattyngre ser som
kan komma till stånd följd detta uppdrag värdefulla kom-som av som
plement till de rörlighetsfrämjande insatser kan inomgörassom ramen
för högskolans organisation och befattningsstruktur. Vi vill samtidigt
peka depå möjligheter stimulera till förnyelse i högskolornas verk-att
samhet några personförflyttningar informationsteknologinutan kansom

och kommer kunna erbjuda.än attmer- -

8.3 Tillsättningsförfarandet

Medan rekryteringsmålen skall föruttryck ambitioner för rekryte-vara
ringen lärare, skall tillsättningsordningen reglera själva proceduren.av
Det finns naturligtvis samband mellan dem såtillvida ocksåett som
reglerna för tillsättning måste utformas med beaktande jämställdhets-av
och rörlighetsmålen. det följandeI redovisar vilka nationella regler

enligt vår uppfattning bör gälla för rekryteringsförfarandet ochsom
alltså ligga till förgrund de lokala tillsättningsordningama.

8.3.1 Befattningsproñl

Grundläggande för rekryteringen lärare givetvis hur detär äm-av en
nesområde, inom vilket vederbörande skall arbeta, definieras. dagI
kritiseras ibland ämnesområdena för främst professurer alltföratt görs

så befattning framstårsnäva, eller mindreatt en som mer
skräddarsydd för viss eller i fall så kandidater frånvart atten person
andra specialiteter inom disciplin Vi inser dennastörre utestängs. atten
kritik kan berättigad, vi det samtidigt orimligt iattvara men anser en
ordning, bygger på högskolorna själva har för verksam-att ansvaretsom
hetens innehåll och kvalitet, centralt hur ämnesområden för lärar-styra
befattningar definieras. Däremot det självklart väsentligt inrikt-är att
ningen befattning, tillsätta, diskuteras ingåendeattav en som man avser
vid respektive högskola, innan beslut fattas. Inte minst viktigt i dettaär
sammanhang det finns möjligheter hävda både ochatt att ett ettmans-
kvinnoperspektiv. Diskussionerna måste gälla både själva ämnesbenäm-
ningen och den uttolkning ibland i form ämnesbe-görssom av en
skrivning.

Innan tillsättningsförfarande påbörjas, måste också ställning tillett tas
behörighetsvillkor och bedömningsgrunder för meritvärderingen.
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olika hu-för deinnebär detbefattningsstrukturförslag till attVårt
grunder föralternativafinnaskommerlärarevudkategoriema attav

skallbehörighetvilkenbeslutadåmåsteHögskolanbehörighet. som
vi intevisammanhang villdettafallet. nämna attenskilda Ii detkrävas

pedagogiskformellt kravställapraktiskt ut-detfunnithar ettatt upp
emellertidhögskola kanlärarbefattning. Entillbehörighetförbildning

med läraresambandisyfte attuppnåpraktiken atti engenomsamma
anställningsinförhon inomellerhanvillkoretanställs ställa att ramen

utbildning.pedagogiskgenomgåskall en
utgångspunkt i våravi medförordarmeritvärderinggällerdetNär

bedömningsgrunder:kategorierföregåendeöverväganden i det tre av
tillsammansför sig,skicklighetkonstnärligellerVetenskaplig var

sådandvs.slagavskicklighetmedföreningeller i annat som—
fall blirflestaallrahögskolan. deutanför Iyrkeslivetiförvärvats

skicklighetkonstnärligellervetenskapligfrågarimligendet om
kan detarkitekturområdetbefattning inomförenbart, t.ex. enmen

skicklighetdessa slagsåväl bådavill värderatänkas avatt man
praktikerskicklighet.som

2.jfr bilagaskicklighetPedagogisk
jfrsamverkanochutvecklingledning,frågaSkicklighet i om

6.4.
dessamellandra klarainte går gränserdetmedvetnaVi attattär om

be-forskarhandledareskicklighetExempelvis kankategorier. somtre
Lednings-,merit.pedagogiskochvetenskapligbådetraktas enensom

mindreellerocksåkansamverkansmeriterochutvecklings- mervara
pedagogiskochkonstnärligvetenskaplig,bådesammanvävda med

iförutsättningarnautifrånangelägetlikväldetVi attskicklighet. anser
kategoriseringvårperspektivderenodlasökafallenskiltvarje tre som

uttryck för.är
vilkendelshögskolan beslutamåstetillsättningsärendevarjeInför av-

be-kategorinförstaför deninomskallvägning göras avramensom
skallkategoriernadeviktinbördesvilkendelsdömningsgrunder, tre ges,

vetenskapliga/konstnärliga ellerpåskall läggastyngdpunktt.ex. om en
ochmeritemapedagogiskadeförminstmeriter. Intepedagogiska att

skall kunnasamverkanutveckling ochledning,avseendemeritema
viförordarvetenskapliga/konstnärliga atttill deförhållandehävdas i

sinredovisaskallalltidbefattningshavareellerförslagsställande organ
bedömningsgrunderkategoriernadeochenligtbedömning treavenvar

sammanvägning görs.sig, innanför en
diskuteraslärarrekryteringförgrundernaväsentligtDet attär en

förbereds ibesluthögskola ochrespektive attinomallsidigt och öppet
inflytande. Dettillmöjligheter ärberördaolikaordning gersomen
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också viktigt de samlade förutsättningarna klargörs på entydigtatt ett
och i lättillgänglig form. Vi förordar denna bakgrundsätt mot atten

högskolan inför varje rekrytering till lärarbefattning skall fastställaen
profil för befattningen. skall besked de nämndaDenna påen ge nu.i punkterna ämnesområdet, behörighetsvillkoren och avvägningenom-i mellan bedömningsgrunderna också den inriktning verk-men om av-

samheten förutses och de förutsättningar i övrigt kansom om som varai
betydelse i för läraresammanhanget, inom medicinsk fakultett.ex.av
det fråga uppgifter inom sjukvården.också självklartDetär ärom om -

sådan profils livslängd med hänsyn till utvecklingen i verksam-att en
heten kommer begränsad. desto mindre enligtInte det våräratt vara
mening viktigt klargöra vad kommer för överblickbargällaatt attsomI tid.

.

Ansvarsfördelningen inom högskolan8.3.2

Enligt gällande föreskrifter det högskolestyrelsen beslutarär som om
A inrättande professorstjänster, medan övriga lärartjänster inrättas1 av av

rektor. Vi med till dendet hänsyn betydelse professurerna har föranser
högskolans helhetverksamhet naturligt styrelsen i fort-ävenattsom
sättningen skall ställning till antalet professurer och inriktningenta av
dessa. Styrelsens befattning med dessa frågor bör dock begränsas till att

inriktningen i dvs. ämnesbenämningen, medan profilema istort,avse
för profilernaövrigt professurer liksom i sin helhet för övriga slag av

lärarbefattningar bör fastställas rektor. Rektor bör delegerakunna; av
sådana beslut, i fråga befattningdock inte professor eller biträ-om som
dande professor.

Beredningen befattningsprofilerfrågor bör enligt vår meningav om
del reguljära planeringen förden utbildningen och forsk-ses som en av

ningen respektive det konstnärliga utvecklingsarbetet. bör därförDen
ankomma på de under högskolestyrelsen och rektor harorgan som

för sådana frågor, fakultetsnämnderi första hand motsvarandeansvar
också, där ellerså lämpligt, styrelser prefekter för institutionerärmen

motsvarande. föreskrifter ansvarsfördelningen får iNärmare om ges
tillsättningsordningen. Med dentanke på styrande effekt be-som en
fattningsprofil får för avgränsningen kandidatkretsen, vi detattav anser

V viktigt för förslag till de delar profilenär att ansvaret att avge av som
ämnesområde, behörighet och avvägning mellan bedömnings-avseri

grunder ligger hos eller befattningshavare sedan skallJ samma organ som
förslag i tillsättningsärendet.avge
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möjlighetrektor,tillsätts i dag harSamtliga lärartjänster attav som
ordningprofessur. dennabeträffande Vibeslutendelegera attutom anser

anställningheller beslutintebestå med det tilläggetbör att somom
få delegeras.biträdande professor bör

ochtillsättningsärenden skall utarbetasiVad gäller hur förslag avges
reguljära ledningsorganenutgångspunkten deprincipiellahar vi den att

imåste ha påinom högskolanoch ledarna sättansvaret samma som
kvalitet. linjeorganisation och Iinnehåll,verksamhetensfråga t.ex.om

i tillsätt-utarbeta och förslagförvihärmed attatt ansvaret avgeanser
motsvarande.fakultetsnämndemahand bör åvilaningsärenden i första

delegeras till institutionerna motsva-emellertid kunnaVissa frågor bör
rekryterings-arbeta medhögskolornasvidarerande. Vi sätt attattanser

till förslagframflexibelt. Ocksåblifrågorna måste processenmera
tillmed hänsynoch utformaskunnaökad utsträckningmåste i styras

varje enskilt fall.omständigheterna i
tjänsteför-centrala föreskrifternågradetta blirVår slutsats att omav

fakultetsnämndema mot-Vi föreslårfinnas.slagsnämnder inte bör att
be-förslag till innehavareförsvarande skall ha attansvaret avavge

särskildaprofessor. den månoch biträdande Iprofessorfattningar som
tillsättningsordningen.regleras i Förfår dettabehövs,beredningsorgan

förslag i sinochför beredningbör ordningenlärarbefattningarövriga
fårGenerellt börtillsättningsordningen.helhet bestämmas i organ som

bör halärare, och studenternamajoritethaför dessa frågor avenansvar
viktigt förinte minstnågottill minst två är atträtt representanter, som

allsidigt beaktade.skall bliaspekternade pedagogiska
forskningutbildning ochjämställdhet i högreförArbetsgruppen

JÄST-gruppen i septemberUtbildningsdepartementettilli skrivelsehar
medkompletterashögskolelagenkap. §föreslagit bl.a. 2 51996 att en

fakultetsnämndemakönsfördelning ijämnföreskrift innebörd att enav
kommerförslagdel utgått från dettahar för vårskall eftersträvas. Vi att

beträffande de andrasamma gällaambition börbiträdas och attatt anser
tillsättningsärenden.iförslagför att avgesom ges ansvarorgan

inga fakultets-högskolorna finns i dagmedelstoramindre ochVid de
i vilka fakul-tjänsteförslagsnämnder,särskildafinnsnämnder. Däremot

ochuniversitet vissa ledamöter. Irespektivetetsnämndema vid utser
för 1997i budgetpropositionenenligt förslagdessa högskolormed att

forskning frånmedel för utgåranvisaskommer attatt organegna
kandär.fakultetsnämnder kommer inrättas också Dessamotsvarande att

befattningartill tillsättningför bl.a. förslagdå få ansvaret som pro-av
professor.biträdandefessor och
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Information8.3.3 annonsering-

Enligt anställningsförordningen skall arbetsgivaren på lämpligt sätt
informera förestående anställning. Samtidigt vi vill betonaom en som
vikten spridning information, i första hand annonsering,av av genom
för öka förutsättningarna för rekrytering från andra högskolor, villatt
peka på det finnaskan situationer, då sådan rekrytering inte äratt en
aktuell och således annonsering inte fyller någon funktion. Somen
exempel kan anställning adjungerade och utländska lärare,nämnas av

naturliga i särskildskäl måste ske ordning, liksom befordransom av av
högskoleadjunkt till högskolelektor eller tillhögskolelektoren av en

biträdande professor jfr 6.1.
vi redan berört vi information lediga befatt-Som 6.2.4 attanser om

ningar professor alltid bör spridas annonsering ellersom genom
nationellt vid behov också övriga be-och utomlands. Försätt,annat

fattningar högskolorna intresseutgår vi från normalt kommer haatt att
bredare spridning information förestående anställningar,av en av om

anservi angivna de bör ha andraskäl frihetattmen av samma som
myndigheter informationens omfattning former efterochatt anpassa
förutsättningarna enskilda fallet. Principer för informationi det om
anställningar bör läggas fast i tillsättningsordningen.

högskola informerar ledig befattning, bör det alltidNär en om en
i tillsättningen berörs rekryteringsmål, högskole-vad mån av somanges

fastställt, avseende jämställdhet. normala börstyrelsen Det attt.ex. vara
informationen till formella ansökningar till befattning. Detuppmanar en

emellertid möjligt också enbart intresseanmälningar.bör att tavara
i fall i vederbörlig ordning uppställt rekryte-kan gälla deDetta t.ex. ett

ringsmål berörs vidare 8.3.4.se
beredning tillsätt-grund skall läggas för allsidigFör godatt en aven

alltid preciseras vilket underlagningsärendena bör i informationen som
pedago-Vi särskilt framhålla viktenbör in de sökande. vill attges avav

utvecklings- och samverkansmeriter doku-giska meriter och lednings-,
deansökan. också väsentligtredan i samband med Det är attmenteras

redovisar sinsökande helhetsbild sina meriter ochi skrift avger en
fastställts förförhållande till den profilinriktning och sina planer i som

ellertill befattning professorbefattningen. samband med ansökanI som
mening förklaringbiträdande professor bör enligt vår sådan varaen

obligatorisk.
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förslagBeredningen8.3.4 av

tillsättningsärendenaberedningenframhållit måstevi redanSom av
ansvari-fallet.det enskilda Detomständigheterna iefterkunna anpassas

förunderlagtill behovetställningsjälvhögskoleorganet bör attta avga
skaffa sigockså ha frihetmeriter ochsökandesvärdera dekunna att

anordnafrågakanformer.lämpliga Detunderlag i attt.ex. omvara
ochkursvärderingardelundervisningsprov,intervjuer eller att ta avom

verksamhet,sökandesdenberörutvärderingar att taandra omsom
tidigare arbets-frånupplysningarkompletterandeoch inhämtareferenser

expertis.särskildkonsulteraochstudenterkollegor ellergivare, attom
Över registerdetutnyttja helakunnahögskolornahuvud börtaget av

sammanhang.olikapersonal irekryteringvidåtgärder är gängse avsom
viktigtdetpedagogisk skicklighetbedömning är attdet gällerNär av

detbeaktandemedfortsättermetoderutvecklingen genusper-avav —
Högskolever-Såvälområde.inom dettaocksåanläggasspektiv börsom

Sverigeshögskoleutbildninggrundlägganderåd föroch dessket som
detrollerviktigakunna fyllaHögskoleförbund bör närUniversitets- och

hög-inomexempel vidaregodaföraliksommetodutvecklinggäller att
förmetoderpåsynpunkternågrasammanfattar attbilaga 2skolan. l

skicklighet.pedagogiskbedöma
också detha frihethögskoleorgan närvederbörandebörprincipI

terminologi sakkun-med hävdvunnenbehovetbedömagäller att av -—
sakkun-obligatoriskbevaraskäldet finnsniga. Men attatt enmenar

biträdandeprofessor ochbefattningarggranskning i fråga pro-somom
normaltbedömningsgrund, där det ärbeträffande den settfessor och då

uppfattningsigmotsvarande bildafakultetsnämndförsvårast att enen
konst-vetenskapliga ellernämligen denexpertis,särskildhjälputan av

kretsenpåtill belastningenmed hänsynDock börskickligheten.närliga
hanteringsnabbunderlätta såförochsakkunnigamöjliga att avenav

begränsas.sakkunnigaantaletmöjligtärendena som
obehövligt,uppenbart närdet inte t.ex.föreslår ärVi att omman,

särskildaeller,anlita tvåskallgranskats,nyligen harsökandealla om
förelårrörlighetsmåletfrämjasyftesakkunniga. Iföreligger,skäl atttre

be-högskolan. Förberördautanför den attskall hämtasdessavi att
börperspektivkvinnligaochbåde manligatillförasskalldömningarna

angeläget,särskiltkön.olika Dettamöjligt ärsakkunnigade vara avom
skälsynnerligadet finnasDå börbåda könen.sökandedet finnsnär av

bland derepresenteradeskallochkvinnorinte bådeför mänatt vara
föreligga inomkansvårigheter,demedvetnasakkunniga. Vi är somom

underrepresenterade könetdetrekryteraområden,många att personer av
dessaberördadebelastningdenochsakkunniguppdragtill somom
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Självklart till slut svårigheter detta slaguppdrag kan innebära. måste av
skäl.synnerligaaccepteras som

skriftliga utlåtandensakkunniga skall liksom dagensDe avge om—
konstnärligade sökandes vetenskapliga eller skicklighet. börDet vara

motsvarande vad gällermöjligt för fakultetsnämnden riktlinjeratt ge
utlåtandenkaraktären och omfattningen dessa liksom avgränsaattav en

gäller i daggranskas. till vadkrets sökande bör l motsatsav som som
förslagnågot direkt inflytandekommer de sakkunniga inte ha näratt

för fakultets-denna förändring väsentligskall Vi är attattavges. menar
förutsättningslösskallmotsvarande själv kunnanämnden göra en mera

bedömningsgrundema.sammanvägning enligt de olika
inbjudaefter ansökningstidens utgångdag finns möjlighetI att enen

inbjud-ledig professur, detta.inte har sökt Dengöraattenperson, som
prak-andra sökande. Vi detbehandlas då på sättsamma som anserne

kandi-finns möjlighet kompletterai fortsättningentiskt det även attatt
emellertid aktualisera ocksåVi villdatkretsen på detta sätt. annanen

utomstående, anknyter till detför inbjudanordning som meraav
fanns enligt äldre bestämmelser.kallelseförfarande som

vårdområdena, hävdasfrämst inom teknik- ochvissa fakulteter,Från
näringslivetockså forskare ikunna rekryterahögskolorna måsteatt som

arbetsgivare och sinförhållande till sinsig i sådan position ibefinner en
försitt intresseförväntas offentligt anmälaarbetsmiljö, de inte kanatt

rekryte-fall skulle därför alternativprofessur. sådanaledig För enen
anmälningsförfaran-sig ansökan ellerinte byggerringsväg, varesom

sådanviss tveksamhet införetableras. Vi har käntde, behöva enen
fakultetsnämndför föreslåordning har ändå stannat att att enmen

slagetdet nämndamotsvarande, vill rekrytera en person av nysssom
föreslåunderhandskontaktergrundvaltill professur, skall kunna på aven

fakultets-läggs påvederbörande.rektor anställa Genom att ansvaretatt
för denförutsättningar skapasbedömer vinämnden motsvarande attatt

ochhanteras medföreslagna kommerordningen sättettatt omsorg
kom-från denbland de berörda. Vi utgårförankring attgaranterarsom

mycketrestriktivitet och bara i frågautnyttjas med störstaatt ommer
kvalificerade personer.

kunnaförfarande bör, 8.3.3,förenklatEtt nämntsom ovan
fastställt rekryterings-fråga uppfyllatillämpas detäven ärnär att ettom

kunna grundai fråga professurer,mål. Högskolan bör då, också om
intresseanmälningar, och fakultetsnämnden motsvaran-rekryteringen på

Vi förut-har anmält sig.de bör direkt kunna föreslå en person, som
y väl vitsordad. uppnådå vederbörandes kompetens Förärsätter attatt;

detta enligt meningjämställdhet vårrekryteringsmål i fråga är enom
skräddarsy befattningar för det under-antingeneffektivare väg än att



Kapitel96 8 SOU 1996:166

tvinga sökande sakkunnigaeller också ochrepresenterade könet att
de facto inte såpå konkurrens,lägga ned tid och möda är öppensomen

generella regeln positiv särbehandlingskenden kan Den omsom ge av.
ärenden baseras ansökningar.finnas kvar for påbör givetvis som

Överklagande8.3.5

lärartillsättning enligt vår bedöm-beslutöverklagaRätten äratt ett om
rekryteringsförfarandet ökade lokalamed denviktig för tilltron tillning

itidsutdräktSamtidigt medvetna denföreslår.frihet vi är attom
till, deöverklagande kan ledatillsättningsproceduren, ärett en avsom

ordningen. Vii den nuvarandekritiserade svaghetemaochstörsta mest
problem kan reducerasfrågan hur dettadärför ställthar utan attoss

trovärdigheteftersätts ochrättssäkerhetgrundläggande krav på systemets
äventyras.

förbättringmöjligt åstadkommabörVi det attatt envaraanser
rättsväsendetaktuella tendenser inomanslutning tilliattgenom --

väsentligaoch principielltsakligtför skilja de över-finna former att
Över-Åtskilliga enligtöverklagandenövriga.klagandeärendena från är

okynneskaraktär så åt-högskolan inteförklagandenämnden avom
de interelativt enkelt bedömadet gårminstone den attatt attarten,av

fattadedet be-anledning upphävanämndenkunnakommer attatt ge
inhämtaärendenemellertid i dag i sådanaNämnden måsteslutet. även

belastningden påden tidsutdräkt ochled, medyttranden, ofta i flera
nämndeninnebär. Omhögskolan detinomolika befattningshavare som

ärende,bedömning direkt avslutaförstaefterfick möjlighet ettatt en
kunnaeffektivitetsvinsterbetydandeskulle göras.

prövningstillstånd.ordning medbakgrundförordar dennaVi mot en
Överklagandenämnden.tillsändas direktöverklaganden börSamtliga

material från denstöd kompletterandemedNämnden bör, vid behov av
prövningstillståndmöjligtfortberörda högskolan, så äravgörasom om

ärendet direkt.avslutasmotiverat. fallI annat
föregående i förstaförslag i detflera våraVi vill peka att av -

kategoriernabedömning enligt deprofil och påhand kravet treenen
de sakkun-också renodlingenför sigbedömningsgrunder avmenvarav

Överklagandenämnden underlag det denbättrenigas roll- bör änettge
materialet börkompletteringaribland får i dag. Behovet rena avav

förhoppningsvis minska.därmed
högskoleförordningen.prövningstillstånd bör iförKriterierna anges

den kla-prövningstillstånd detuppfattning börEnligt vår somges om
anställagrund försakliganfor bedöms kunnagande att annanenge
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eller fästerdet uppmärksamheten på allvarligt formellt felperson ettom
i förfarandet. Nämnden bör också kunna ärenden, den eljestta upp som
finner principiell vikt, till prövning. Självklart kan dessa kriteri-vara av

föreligga samtidigt.er
Vi vill slutligen peka på med denäven föreslagna 0rd-att, av oss

ningen, till överklagande kommerrätten omfattande i detatt vara mera
svenska i motsvarande i jämförbaraänsystemet länder.system
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Bisysslor9

Bakgrund1

Riksrevisionsverketsskall deldirektivenEnligt rapportta av
högskolor 1995:45universitet och RRVBisysslor inom över-samt

sinagenerellt bör åläggashögskolelärarehuruvida rapporteraattväga
samstämmig-Vi skall vidaretill högskolan.bisysslor överväga störreen

offentligi högskolelagen och lagenbisysslorhet mellan reglerna omom
nyttig-också Utredningenuppmärksammasanställning. Vi att om

högskola Dir.samverkan näringslivforskningsresultat,görande av —
dessa frågor.också kan komma1995:139 prövaatt

regelverket intedet nuvarandesinkonstaterar iRRV rapport att ger
sanktionsmöjlighetereffektiva styrmedel ellertillräckligthögskolan samt

leder tilltillämpa.tolka och Dettafinns svårade regler attär attatt som
regelverk finnstillämpar detutsträckningendast i litenhögskolorna som

förekommandeeffektuteblir får tillreaktioneridag. Förhållandet attatt
gällandelegitimeras. genomgångpraktiken RRV:sotillåtna bisysslor i av

ochslutsatserhögskolelärare och verketsbisyssla förbestämmelser om
i bilagaredovisasförslag till åtgärder

kända för allaväli regelsystemetpekar bristerpå ärRRV som
gällerhögskolan. problemenDeverksamhetsansvariga inom största

pågåen-skall få kännedomhur högskolanenligt delsRRV:s rapport om
skallden enskilde lärarendels hurde bisysslor hos lärarna, närveta en

bisyssla måste redovisas.

förändringartillFörslag9.2

mellanidag gäller skiljelinjengränsdragningsproblemendeEtt störstaav
högskolelärareutvidgade förhögskolelagenden i kap.3 7 § rätten att

forskning ellerbisyssla avseendeämnesområde fåinom sitt utöva ut-
ämnesanknutensidan ochFoU-bisyssla åvecklingsarbete ena annan

härtill vi detandra. Med hänsynundervisning, å denbisyssla, t.ex. anser
nödvän-detFoU-bisysslaninte tillräckligt reglera enbart utanatt anser

innebärbisysslor.ämnesanknutna Dettadigt reglera också övriga attatt
för lärare vidrapportering bisyssloravseendeförordar ordning aven
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för andraomfattandenågot änstatliga högskolorna,de är mersom
lärarna intedärsådana områdeninomdettaanställda ochstatligt även

statsanställda.andrabisysslortillgåendehar längre änrätten
och övrigahögskoleläraremellanskillnadsådanundvikaFör att en

regelgenerellföreslåställetivianställda harstatligt övervägt att en ny,
omfatta allaskulle kommasåledesanställningsförordningen,i attsom

Även skalldirektivvåra övervägaanställda. sägerstatligt att enom
offentlighögskolelagen och lagenmellansamstämmighetstörre om

andraförslag berördock funnitvi statsan-anställning, har att ett som
föreligger inteutanför vårt uppdrag. Detliggerhögskolelärareställda än

sådana problemföreliggerdettyder påindikationernågraheller attsom
moti-skullestatsanställda,andrabisysslor hostillanknytningmed som

skulle ledaförändringar,aktualiseraskullevi i vårt arbeteatt somvera
statsförvaltningen.i helamerarbeteadministrativttill

definiera be-författningstextenföreslagit, iför RRVställetI att, som
varaktighetomfattning ochnämnvärdFoU-bisyssla resp.greppen

enligtförfattningsregleringbakgrundenangivnavi denföreslår mot en
omfattninginriktning,oberoendebisyssla,ämnesanknutenallvilken av

löserläraren. Dettahögskolantillredovisasskallvaraktighet,och av
deeffektivtochförfattningsmässigt enkelt sättmeningenligt vår ett

såsom:regleringi dagenssvagheternapåtaladede RRVflesta avav
ämnesanknutenochFoU-bisysslamellangränsdragningen annan-

bisyssla
bisysslavadavseendetolkningsproblem utgör avensom-

varaktighetochomfattningnämnvärd
ämnesanknutnafå reda påledninghögskolanssvårigheten för att-

denåliggerockså detdärmed attbisysslor och ta ansvar som
bisysslorotillåtnaingripa mot

anställda inomfrån andrasåvälmisstänksamhettillgrogrunden°
bisysslorätten.missbrukutomståendefrånhögskolan avomsom

tydlig-mycketsåledesinnebär störreförordarlösning vi attDen en
ochlärarenenskildedenför bådeunderlättaförutsättasmåstevilkethet,

också tillledersituationen. Denbedöma attledningför högskolans att
högskoleledningen,frånutkrävafår lättarestatsmakterna omatt ansvar

åtgärder frånföranlettdettabisyssloreglema,brutit attlärare utanmot
hellerintebehövsregleringenföreslagnaMed densida.ledningens

frågaarbetsgivarensreglerar rättbestämmelse attsärskildnågon omsom
nämligensådan följerbisyssla. En auto-ämnesanknuten rättinnehav av

tillkommerpraxisochenligt avtalarbetsledningsrättdenmatiskt somav
arbetsgivaren.

beaktansvärtregleringen i någotföreslagnadeninteVi kan av-attse
integritet.personligaenskilde lärarensdeninkräkta påseende kan sägas
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denMed för lärare i högskolan, jämfört med andramånga grupper
anställda i samhället, långtgående till och möjlighetenrätten utövaatt
bisyssla kan det inte i sin ordning dessa bisysslorän attanses vara mer

föranmäls såväl arbetsgivaren och myndigheter med tillsynsan-att ge
allmänheten insyn. vilketPå anmälan skall ske inomsättsvar som

högskolan bör lokal fråga. Vi förutsätter ledningen för varjeattvara en
högskola fastställer klara och tydliga interna regler härom.

Vid tvist för högskolelärare inneha eller bi-rätten utövaattom en en
syssla åsyftat slag gäller med förslagvårt regler vidav ovan samma som

förtroendeskadligtvist bisyssla enligt lagen offentlig anställning,om om
nämligen arbetsgivaren inte kan tvinga anställd upphöra medatt atten
bisysslan. stället får arbetsgivaren vidI alla förseelser i anställ-som
ningen första hand besluti disciplinpåföljd och ireagera genom om
sista hand beslut uppsägning eller avskedande. Sådanagenom om av
arbetsgivaren vidtagna åtgärder kan denpå anställdes begäran prövas av
domstol enligt lagen 1974:371 rättegången i arbetstvister.om

framgått de föreslagna författningsändringamaSom enbartovan avser
ordningsregler. således inte den i högskolelagenberör formuleradeDe

för högskolelärare inneha och ämnesanknutna FoU-rätten utövaatt
bisysslor. innehåller visserligen rörandeRRV:s rapport resonemang
ändamålsenligheten utvidgade bisysslorätt, intedennaav men anser

de problem påtalats bör föranleda avvägning denänatt som en annan
efter utredningsarbete dengjordes grundligt och ledde fram till attsom

utvidgade infördes Förhållandet i den forsk-1985. regeringenrätten att
ningspolitiska proposition 1996/97:5, avlämnats efter detprop. attsom
vi erhållit direktiv, för förorda högskolelärare, tillvåra stannat att att
skillnad från arbetstagare, fortsättningsvis skall tillandra även äga rätten
de uppfinningar inom för sinde anställning, understrykergör ramensom
detta, eftersom upphävande den utvidgade bisysslorätten starktett av
skulle försvåra möjligheterna få till stånd från näringspolitiskatt ett
utgångspunkt önskvärt industriellt utnyttjande uppfinningar gjordaav
inom högskolan.

Avslutningsvis vill vi tydlighetsskäl vi inte finner någotnämna attav
skäl utifrån utgångspunkter arbetsmarknadensvåra att parteruppmana

de ordningsregler avseende arbetshindrande bisysslaöveratt se resp.
konkurrensbisyssla, vilka regleras i kollektivavtal föroch gäller samtliga
statsanställda.
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förslagenGenomförande10 av

Tidsplan10.1

lärarbe-till struktur förproposition med förslagVi räknar med att nyen
fram för riksdagen under vårenkan läggasfattningar i högskolan m.m.

förslagpropositionen delsförslag innehållerdenna följer våra1997. Om
förslag tillhögskolelagen, delsändringringa omfattningav avom
ändringar iregeringen tillavseddariktlinjer översättasär att avsom

lantbruksuniversitetför Sverigesförordningenhögskoleförordningen,
författningsändringar.till nämnda OmÖvergångsbestämmelseroch till

vårsessionensbehandlas riksdagen förehinnersådan proposition aven
januariträda i kraft den 1998.bestämmelserna kunna 1slut, bör de nya

kommersannolikt propositionenemellertidVi bedömer det attmerasom
riksmötetkan behandlas vidsådan tid denläggas fram först i attatt

träda kraft den juli 1998.regler bör då i 1hösten Samtliga1997. nya
kanangeläget all författningstextemellertidframstårDet ytterst attsom

genomförande kanreformensunder 1997, såtrycket redan attutges av
arbetsmarknadenscentrala myndigheter ochlokala ochförberedas avav

författningsgrund.och alla kändutifrån säkerställdparter aven

förutsättningarnaekonomiska10.2 De

hellerutgifter för bör intetill ökade Deförslag får inte ledaVåra staten.
forsknings/grundutbildnings- ochomfördelning mellanförutsätta en

dis-aktualiseravi däremot kanforskarutbildningsanslagen. Vad är en
ochhögskolans.k. medel tillstyrningenkussion externa omavom

andragrundutbildningsanslaget, åsidanomfördelningar inom å ena
syfte under-forskarutbildningsanslaget, allt isidan forsknings- och att

utredningsförslagen.lätta genomförandeett av
högskolan medområden inomförslag tillGenerellt leder vårt attsett

och å andrasidan grundutbildningför åklar obalans mellan resurser ena
tydliggjordautvecklingsarbete blirforskarutbildning ochsidan forskning,

kartlägg-fokuseras. denytterligare Avoch deras behovatt resurserav
skillna-forskning gjort framgåradjunktersning lektorers och attav

matematisk-naturve-medicinska,sidanavsevärda mellan åderna är ena
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tenskapliga tekniska fakulteteroch och å andra sidan humanistiska
särskilt samhällsvetenskapliga.och den förstnämndaInom gruppen av
fakulteter föreligger redan idag förutsättningar resurstillskottatt utan
tillämpa den arbetsorganisation, förslag tillvåra syftar ochsom som
kännetecknas i princip alla lärare med doktorsexamen motsvaran-attav
de medverkar både utbildning och forskningi eller konstnärligt ut-
vecklingsarbete. sådan arbetsorganisation förutsätter grundläggan-En en
de balans institutionsnivåpå mellan uppdrag och därmed resurser— -

hänför sig till den respektive den andra de båda huvud-som ena av
uppgifterna.

Vissa institutioner inom den förstnämnda fakultetergruppen av synes
redan ha genomfört åsyftade arbetsorganisationen eller åtminstoneden

på god den mån andra inte inlett likartad utveckling tordelväg.vara en
detta i fall inte bero på bristande ekonomiska förutsättningar. Inomvart
den andra fakulteter medger resurstillgången idag våraattgruppen av
förslag genomföras principielltendast undantagsvis kan påänannat ett
plan. forskningsstiftelser-den mån de på löntagarfondsmedel baseradeI

förutsättas fakulteterkan stödja forskningsprojekt vid här avseddana
kan emellertid situationen förändras. viktigt kan kommaEtt bidragannat
från femte regeringen lyckas med sin i denEU:s ramprogram, om
forskningspolitiska in-propositionen anmälda dettasträvan att ge en
riktning också humaniora och samhällsvetenskap. det statligaInommot
högskolesystemet framstår Humanistisk-samhälIsvetenskapliga forsk-
ningsrådet den strategiskt betydelsefulla finansiären forsk-mest avsom
ning. aktivt stödjaKontakter med rådet vid handen detatt attger avser

utveckling ligger i linje med de förslag presenterar,en som som men
effekten härvidlag utsträckningrådets ansträngningar givetvis iär storav
beroende hur medel rådet disponerar.storaav

uppbyggnad fasta för forskning vid de mindre ochDen av resurser
medelstora regeringen föreslagithögskolorna i 1996/97:5som prop.
torde bakgrund den existerande verksamhetsprofilen vid demot av—
flesta dessa högskolor i praktiken kunna betydelsefulltutgöra ettav —
stöd för förverkligandet arbetsorganisation vid högskolordessaav en

ligger i linje med våra principförslag. gäller förslagetDetsammasom
successiv uppbyggnad för forskning med relevans förom en av resurser

skolområdet och lärarutbildningama och för forskarutbildning inom detta
område.

vidare givet ställningstaganden till förslagDet våra måsteär att
harmonieras med eventuella åtgärder avseende forskarutbildningen och
möjligheterna doktoranderna delar den samlade arbets-att se som av
gemenskapen.
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redovisaUtan något ställningstagande i här berörda frågor kan viatt
konstatera möjligheterna genomföra våra förslag redan i utgångs-att att
läget sig inom de matematisk-naturvetenskapiga,ter gynnsammare
medicinska och tekniska fakultetema, inte bara tidigare berördaav
resursskäl, också förekomstenpå grund inom dessa fakulteterutan av av
relativt många doktorander med både forsknings- och utbildningsuppgif-

något bidrar till flexibilitet i arbetsorganisationen iter, storsom en som
utsträckning saknas inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga
fakultetema.

10.3 Anslagsstrukturen inom högskolan

Som de viktigaste utgångspunkterna för förslagvåra har vi,en av som
framgår avsnitt 6.5, arbetsfördelningen inom institutionangett attav en
motsvarande skall grundas helhetssyn på de samlade utbildnings-en
och forskningsuppdragen och lärarnas möjligheter till professionell
utveckling. Alla lärare avlagt doktorsexamen eller uppnått motsva-som
rande vetenskapliga kompetens skall i princip medverka i såväl utbild-
ning forskning. utveckla sin vetenskapliga,Att pedagogiska ochsom
administrativa kompetens utifrån verksamhetens behov blir viktigen- —
och kontinuerlig uppgift för varje lärare och samtidigt verksamhet fören
högskolan finansiera. belysts i kapitel tenderar utvecklingenSom 5att

de pedagogiska modellerna och utnyttjandet modern informations-av av
teknologi reducera de historiskt betingade skillnaderna arbetsformeriatt
och därmed också resursbehov mellan olika utbildning inomtyper av
högskolan. kan i viss mån sannolikt gällandeDetsamma också göras
med avseende på forskningen. Gränsytan mellan utbildning och forsk-
ning kan förväntas bli flytande, bl.a. införandemera genom av mer
forskningsliknande arbetsformer i den grundläggande utbildningen. Den
befattningsstruktur vi föreslår utformad för förkunnaär att passa en
sådan utveckling med beaktande den variationsrikedom och komplex-av
itet högskolan inrymmer.som

Utvecklingen helhetssyn inom högskolan såväl verk-störremot en
samhet personal får emellertid konsekvenser med avseendesom
ändamålsenligheten i den nuvarande anslagsstrukturen. berörts iSom
föregående avsnitt balansen mellan för utbildning sidanåär resurser ena
och för forskning å andra sidan påtagligt olika både inomresurser
enheter fakultetsorganisationmed och mellan sådana enheter och de
mindre och medelstora högskolorna. framstår därför nödvändigtDet som
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fram-föranslagsstrukturenförutsättningarde ettberöranågot geratt
förslag.våragenomförandegångsrikt av

högskolanenskildadenomdisponeringar inom ärtillMöjligheterna
föreskrifterregeringen.från Dessa ärföreskrifter ettbegränsadeidag av

säkerstäl-demhögskolan. Genomstyrningenpolitiskaför denuttryck av
verksam-avgränsadepolitisktomfattningvissstatsmakternaler aven

förenlig medenkeltinteframstårstyrningdennahetsområden. Men som
högskolan.resultatstymingmål- ochprincipengrundläggandeden avom

definieraför svårigheteruttryckföreskrifternaåsyftade attdeSnarare är
i resultat-forskarutbildningochforskninginomhögskolans uppdrag

för ii stället resursterrner.termer
1996:21betänkandet SOUivi tidigarehar, nämnt,93RUT som

resultatorienteradinförandeföreslagitförändringochReform av en mer
iuppdragformforskarutbildning iochforskningstyrning somavav

utbild-grundläggandeavseendeuppdragdeförutsättsprincip motsvara
förändring börVid sådansedan 1993.erhållerhögskolornaning ensom

förformennuvarandedenlämpligtochmöjligt övergebådedet attvara
föranslagformhögskolan ienskildatill den ettresursanvisning av

ochforskninganslag förochhögskoleutbildninggrundläggande ett
-tillanslagsposteruppdelatdessutomforskarutbildning det senare-

högskolestyrelsenlåtahögskola ochanslagendaför attförmån ett per
genomföramåletövergripandeutifrån det attfulladet ansvaretta -

resursför-för internadenforskningsuppdragochutbildnings-givna —
lantbruksuniver-SverigesvidverksamhetenVi hardelningen. attnoterat

anslagstekniska förutsätt-utifrån sådanabedrivsårsedan mångasitet
väsentligtalltibedömasfårhäraverfarenheternaningar och att vara

övrigaavseendeförordat slagförändringanslagstekniskgoda. En av
avseendeförslagförverkliga i demöjlighögskolor bordestatliga attvara
i budget-kommaförutsätts2000-2002, presenterasperioden attsom

fleraordning frånsådanfinnerVihösten 1999.propositionen att en
tilltalandeochändamålsenlig änsigutgångspunkterprincipiella ter mera

nationell nivå.omfördelningsproblemensigregeringen taratt an
begränsad breddmyckethögskolor harenskildavissaFörhållandet att en

innebärvârdområdenateknik- ellerinomfakulteteroch enbart inrymmer
behovdebehandlaundvikakanheltinteregeringendock att avatt

arbetevårtfakulteterolikainomarbetsvillkorlikvärdiga typer somav
i ljuset.lyft fram

underlättasförslagvåragenomförandet attvidare börTills genomav
omfördelningarföretahögskolestyrelsernaförökasbefogenhetema att

ochforskninganslaget tillunderanslagspostemaolikamellan de
genomförandetanslutning tilldirektske ibörforskarutbildning. Detta

befattningsstrukturförändringarnaföreslagnade m.m.avav
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Förutsättningarhögskolans ekonomiskaförändringarden månI av
befattningsorganisationenFörändringartilli anslutningaktualiseras av

proposi-särskildaförutsättaanmäls i dendessanaturligtsigdet attter
i budgetpropo-konkretionoch sedanförslagbasis vårationen gesav

underlättaförSärskildabudgetåret 1998.försitionen att genom-resurser
samtidigt.fördel beräknasmedkanreformförslagenförandet av

rekryteringsmålNationella10.4

nationellaaviseradeförutsätts de1998budgetåretregleringsbrev förI
förnyadefterförasi jämställdhetfrämjandeförrekryteringsmålen enav

förändradeförutsättningar,deutifrånhögskoladialog med somnyaresp.
förut-fårtill. Detlärarbefattningar upphovtillsättningförregler gerav

enskildaperiod detlängreomfattarrekryteringsmål ändessasättas att en
budgetårvarjeregleringsbrevet föriavspeglasdebudgetåret, attmen

får härjämställdhetsmålenUppnåendevalda perioden.under den av
vid ochiökad kvalitetförutsättning förnödvändiguppfattas ensom en

denfrånutgåföljaktligen kunnaVilångsiktig mening. attanser oss
rekryterings-andra nationellaochdessai nårelativa framgången att ev.

beroendebliravsevärd delförslag tilltill vårabifallvidmål som-
vidbetydelsetillmätshärvidlagambitionernalokala stats-deav -

resursfördelning.maktemas

i övrigtGenomförandeinsatser10.5

arbetsmarknadensbör1998och/eller vårenhösten parter taUnder 1997
beslut börutsträckning statsmaktemasvilkenoch iställning till hur

till debemyndigandenoch/ellerkollektivavtaltill centralaöversättas
centrala ochdebör också bådeprincipsluta avtal. Ilokala parterna att

reformentid, innanslutförda i godavtalsförhandlingarnade lokala vara
avsnittberört ivicentrala avtalgällandei kraft.träder Nu utgör, som

förhandlingsarbetet.för det fortsattagod grund6.5, en
vilkafastställas, irekryteringsmållokalamåstevarje högskolaInom

utarbetastillsättningsordningbeaktas,rörlighetsmål kanockså samt en
ocksåkanhögskoleförordningen. Detreglerna ikomplement tillsom

riktlinjer för arbets-högskolestyrelsen fastställerändamålsenligt attvara
disputeradedenprincipeninstitutionerna, såinomfördelningen att om
fårundervisandeforskande ochbådemotsvarande läraren genom-som

forsk-tillmöjligheteromfattandeväsentligt dehärvidlagslag. Det är att



Kapitel108 10 1996:166SOU

för befintligamedel också användsning externagenereras avsom
i anställ-och inte bara resulteraradjunktsgruppen,lärare, inte minst ur

kontakt med den grundläggandemedarbetarening utanav yngre, nya
utbildningen.

samtidigtmellan lärare detarbetsfördelningendet gällerNär är
effektergenerella och långtgåendeomedelbara,viktigt understrykaatt att

målmedveten kunnabörkan påräknas.knappast Däremot processen
arbetsuppgifter,kombination omfördelninginledas av avsom genom en

kompetensutveckling ochvissa uppgifter,karaktären hosförändringar av
tillfredsställande resultat inomtill fulltbedömas ledanyrekrytering kan

Universitets- ochHögskoleverket SverigesSåväldecennium.ett som
funktion sammanhang, inteviktig i dettafyllaHögskoleförbund kan en

tillmedverkaoch 1998,vårenminst under hösten 1997 attgenom
funktionsspe-fakultetsledningar och olikaochkonferenser för högskole-

erfarenheterkan diskuteras ochproblemvid vilkacialister, gemensamma
uppdrag följa reformensbör få iHögskoleverketredovisas. att genom-

kvaliteten ioch i sina utvärderingarperiodförande under längre aven
lokala rekry-bedöma inte bara deverksamhet ocksåenskilda högskolors

lokalt fastställdaockså deväl dessa uppnåttsteringsmålen och hur utan
lärare förkompetensutvecklingrekrytering ochprocedurema för samtav

emellan.arbetsfördelningen lärare

Strukturella effekter10.6

realiserasförslag kommavåraförtjänarDet attatt noteras att avses
ytterligareexpanderahögskolan kan förutsättasperiodunder nären

grundutbildning, fort-områden, dvs.de flestasatsningar pågenom
forskning och nyttig-forskarutbildning,vidareutbildning,bildning och

högskolans finansieringkunskap,i samhälletgörande överäven omav
förväntas för någonhögskoleanslagen inte kan ståreguljärade mer

delavsevärdtillväxten. Samtidigt gårbetydande del den samlade enav
professorerna. deinte minst bland Genomlärarkåren i pension, avav

tilloch adjunkterbefordran lektorerförslag möjliggörvåra avsom
avsevärdocksåhögskolelektorer skapasbiträdande professorer enresp.

rörlighet i lärarkarriären.
varje högskolestyrelse låtaenligt förslagankommer våraDet att

därefter ställningpersonalförsörjningsanalyser ocherforderligaföreta ta
tiden.lärarbefattningar skall utvecklas Iförtill hur strukturen över ett

i grundenoch resultatstyrning föreliggerför mål-väl utvecklat system
skallsamtidigt ägnade ochförslagalternativ. Vårainget ärannat -
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enligt direktiven syfta till leda till betydande förändringar denatt av-
nuvarande i formstrukturen, bl.a. fler befattningar påavsevärtav pro-
fessorsnivån. Vi uppskattar för del effekt våra förslagattegen en av
kommer högst betydande del den nuvarande Iektors-att attvara en av

individer kommer befordras000 till eller anställas5 attgruppen om ca
biträdande professorer, kanske så många några3 000, översettsom som

år, vilket skulle innebära andelen befattningar professorsnivå, ävenatt
ökning befattningar professor,antalet skulle kunna ökautan en av som

till 30-35 hela lärargruppen. Samtidigt ökar behovetprocentca av av
befattningar för nyblivna doktorer, och detta bör resulterakunna —

nuvarande befattningar forskarassistent ochomvandlinggenom av som
antal befattningar lektor och adjunkt i totalt cirka 2 000ettav som —

tidsrymd.befattningar biträdande högskolelektor inom sammasom
adjunktsbefattningar, bl.a.Sannolikt minskar vidare trendmässigt antalet

frambefordran, varför bilden befattningsstrukturväxergenom av en
i drag befattningar varje nivå.har lika mångasom grova

Härtill skull läggas doktorandbefattningama,kan för fullständighetens
visserli inte lärarbefattningar vilkas innehållformellt ärsettsom gen men

sammanfaller med Principiellalikväl i utsträckning destor senares.
forskarutbildningen därmed ocksåfrågor rörande utformning och avav

för i regerings-dimensioneringen studiestödet bereds närvarandeav
verksam-Högskoleverkets sammanfattande redovisningkansliet. Av av

1994/95 framgår emellertid 500heten i högskolan budgetåret 7att ca
sammanlagt kategoriseratsforskarstuderande de 16 000 somca somav-

studiestöd i form doktorandtjänster elleraktiva studerande då erhöll av-
examinationsmåletriksdagen fastställdautbildningsbidrag. detFör att av

fr.o.m. år skall kunna uppnåsdoktorsexamina år 20002 000om per
forskarstuderande behöva tillgång till dokto-torde dock något fler ha

områden medi första hand till derandtjänster. minst dessaInte styrsom
forskningsuppdragen jfrmellan utbildnings- ochsärskilt balanssvag

effektivt kunnadoktorandbefattningama påunder 10.2 bör sättettovan
infogas i den befattningsstrukturen.samlade
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Kommittédirektiv
Dir 1996:3

statligavidför läraretjänsteorganisationförändradEn

högskolorochuniversitet

januari 1996den 25regeringssammanträdeBeslut vid

uppdragetSammanfattning av

förtjänsteorganisationenutredaförtillkallassärskild utredare attEn
högskolor.ochuniversitetstatligavidlärare

skall före-lärartjänsterfåmedtjänsteorganisation typerEn avny-
forsk-sidanandragrundutbildningsuppgifter och åsidandär åslås, ena

likaviktiga ochlikaskallforskarhandledningsuppgifterochnings- vara
meriterande.

slagenbådadefördelningjämnareförFörutsättningar avaven-
skall skapas.lärarekategorierolikamellanuppgifter av

utifrånhögskolaelleruniversitetför att,skall bli lättareDet ett en-
medarbeta-kvalificeraderekryteraforskning,ochutbildningbehov isina

universitetet/högskolan.inombefordra lärareliksom attre,
lärar-liksomfrämjasskallochkvinnormellan mänJämställdheten-

högskolor.ochuniversitetmellanrörligheten

Bakgrund

lärar-tidigaredeflertaletlärartjänstereform1986 års ersattesGenom av
adjunkt ochlektor,professor,tjänstekategoriematjänstekategoriema med

rskr.1984/85:UbU9,bet.1984/85:57,forskarassistent prop.
regleringgenerellenhetlig ochinfördesSamtidigt1984/85:1 15. meren

tjänstgöringhögskoleläraresvarjesålärartjänstema,innehållet i attav
rörligaskapadesfakultetvarjeforskning. Förinrymmaskulle kunna

idagarbetsuppgifterenskilda lärarens avgörsför forskning. Denresurser
skallhögskolanuppgifter inomsamtligaochbedömningarlokalagenom

finansieras.denhurlärartjänstiingåkunna oavsetten
tjänste-forskninguttaladesforskningsproposition är ettårs att1990I

lektorer prop.förprofessorerför äveninte baraåliggande utan
ocksågjordes1989/902328. Detrskr.1989/90:UbU25,bet.1989/90:90,
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framhöllsforskning. måletsatsning lektorers Dessutomsärskild påen
skall ha avlagt doktorsexamen.högskolelärare på siktallaatt

grundläggandeförstärkning den hög-propositionenGenom avom
tillgångenfyraårig satsning för förbättragjordesskoleutbildningen atten

1992/93:42, bet.högskolelärareforskarutbildade prop.på
rskr. 1992/93:159.1992/93UbU5,

högskolereformårs1993

på-finnas tydliga karriärmöjligheter. Dettalektorstjänsten börInom
frihet för kvalitetUniversitet och högskolorpekades i propositionen -

framhölls1992/93:UbU3, rskr. 1992/93:l03. Det1992/93:1, bet.prop.
utbildningsåväl forskninggoda insatser inomockså vikten att somav

gjortlektorstjänstpremieras och innehavareskall kunna att somav en
högskoleför-få särskild befordran.framstående insatser bör kunna 1en

biträdandebefordringstitelninfördes sedanordningen 1993:100 pro-
fessor.

nuvarande lärartjänsternaDe

får finnas vidregleras vilka lärartjänsterhögskoleförordningenI som
inbegripet adjungeradnämligen: professoruniversitet och högskolor,

adjunkt,befordringstiteln biträdande professor,professor, lektor med
och gästlärare.nordisk lektor, utländsk lektor, timlärareforskarassistent,

fanns år 1994 totaltEnligt Statistiska centralbyråns statistik det
forskningstjänsteroch innehavare särskildaföljande antal lärare av

konstnärliga högskolorna.omräknat i heltidstjänster exklusive de De
ofta finansierade, intesärskilda forskningstjänsterna, ärär externtsom

lärartjänster.

Professorer l 964
Lektorer 4 814
Adjunkter inkl. nordiska och utländska lektorer 8634
Forskarassistenter 1001
Särskilda forskningstjänster 8971
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Behörighet och befordringsgrunder

högskoleförordningenI behörighetskraven för lärare i andraanges
verksamheter de konstnärliga enligt följande.än tjänstFör en som

professor: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet,—
lektor: avlagd doktorsexamen och pedagogisk skicklighet,—
adjunkt: avlagd från grundläggande högskoleutbildningexamen—

eller motsvarande kompetens pedagogisk skicklighet,samt
forskarassistent: avlagd doktorsexamen med företräde för—

sökande avlagt högst fem föreår ansökningstidens utgång.som examen
Befordringsgrunder vid tillsättning tjänst lärare i andraav en som

verksamheter de konstnärliga gradenän sådan vetenskaplig,är peda-av
gogisk, administrativ och skicklighet betydelse medärannan som av
hänsyn till tjänstens ämnesinnehåll och Dessutom skall bl.a. jim-art.
ställdhetsaspekter och förmåga informera forskning beaktas. Detatt om

universitetet eller högskolanär inomytterst vissa skall be-som ramar
sluta vilka befordringsgrunder skall användas och hur de skallsom

varandra.vägas mot

Uänstgöringss/gøldighet och undervisningsskyldighet

Nuvarande tjanstg‘ringsskyldighet för högskolelärare timmar1 773är
år. fastställdDen i centralt kollektivavtalär och densammaärper som

for övriga statsanställda.
kollektivavtaletI regleras den maximala undervisningsskyldigheten

lektioner, exklusive examination, varvid undervisningstimme enligten
praxis minuter45 för de olika tjänsterna.är Den förär

professorer: timmar115 år cirka 170 lektorstimmar,per-
lektorer: timmar400 år,per-
adjunkter: 630 timmar år cirka lektorstimmar.420per-

Från och med januari1 kommer1997 omfattningen undervis-av
ningen fastställas i lokala kollektivavtal.att Om enighet därvid inte kan
nås skall den maximala undervisningsskyldigheten timmar116 förvara
professorer, 404 timmar för lektorer och 636 timmar för adjunkter.

Den lokala arbetsledningen bestämmer lärarnas arbetsuppgifter.
Många lärare har forskningsmedel från forskningsråd eller fonder. Varje
universitet och högskola med fakultet också s.k. rörligavsätter en resurs
för lektorers och forskarutbildade adjunkters forskning. Denna resurs
fördelas på olika vid olika universitet och högskolor.sätt Den rörliga
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ocksåhögskolan,fakultetvarjeförstorlek bestäms somavresursens
och medelstoramindrevidtill lärareproportionell andelskall avsätta en

ansvarsområde.högskolor fakultetensinom

tjänsteorganisationnuvarandemedProblem

harhögskolorochuniversitetvidtjänsteorganisationennuvarandeDen
erfaren-deutifrånskälfinnsoch detårtiondeunder att,funnits ettnu

exempelvispåtalats,brister harVissagjorts,heter översyn.göra ensom
otillräcklig mång-grundutbildningsuppgifter ochvärderinglågalltför av

mellanjämställdhetbristandeproblemAndra ärforskningen.fald i
förReglernahögskolorna.mellanlärarrörlighetoch lågochkvinnor män

detaljerade.alltförförkritiseratsocksåhartjänstetillsättningar att vara
medlärarefinns det fåtjänsteorganisationennuvarandedenI pro-

befordrings-delärartjänsten. Avden främstavilkenfessorstjänst, är
för litenoftahögskoleförordningenisärskild vikt tasgrunder gessom

i dettaförbättringarskickligheten,pedagogiska äventill denhänsyn om
denpraktikeniprofessorstillsättningar veten-ärVidhar skett.avseende

pedagogiskutsträckningdenoch iavgörande,meriteringenskapliga
Även vidforskarhandledning.gällaoftastdetinmeritering vägs synes

undervisningharoftastlektortjänsttillsättning somsomsomav -
fallde flestaimeriteringenvetenskapligadenhuvudinnehåll väger——

tyngst.
under-sighuvudsakligenlektor ägnarinnebärDetta att somen

förellerprofessurgrad förhögresig i någonmeriterarvisning inte en
tjänsteorganisa-nuvarandeisigmeriteravilllektorat. Denett annat som
Undervisningenundervisning.sigalltså intestimulerastion ägnaatt

otillfredsställande,börda. Detta ärkarriärsynpunkt,blir, snarare enur
ochviktigabordegrundutbildningeninomarbetsuppgiftereftersom vara

lärare.varjestimulerande för
tillräckligasåledessaknastjänsteorganisationennuvarandedenI

utbild-förnyelseutveckling ochprioriteralärareförincitament att av
metoder.innehåll ochningens

det endasttillsvidareförordnandemed ärlärartjänsterdagensAv
skicklig-vetenskapligellerdoktorsexamenharinteadjunktstj änsten som

erfarenhetmedbehov lärarefinnsbehörighetskrav. Dethet t.ex. avsom
skolvärlden inomoch frånutbildningartekniskanäringslivet inomfrån

erfarenheterdessameritvärderingssystemdagens ärlärarutbildningar. I
kan be-doktorsexamenavläggeradjunktvärde. Enbegränsat somav

för lärarebefordringsmöjlighetingendet finnstill lektor,fordras men
forskarutbildning.genomgåttintesom



Bilaga 1 115SOU 1996:166

framförtssvensk forskning harutvärderingarinternationellafleraI av
avgörandeprofessorerna harEftersomfinns för få professurer.det ettatt
mångfald,förhållande hindradettainflytande forskningenöver anses
innehava-oftasärskilt tjänsterna harförnyelse,rörlighet och sammasom

blirlärostol och professornblirdecennier. Professureni flera enre
innebärutvecklingenvetenskapligaämnesföreträdaren, den atttrots att

blir allt svårareochsker i arbetslagforskning alltmer ämnena attatt
enskild forskare.överblicka för en

ochförnyelsefrämja förmåga tillviktigtforskningen detl är att
harfå professurer innehavareomsättninglångsamsamarbete. En varsav

skickli-mycketutvecklingen. Mångabromsainflytande riskerar attstort
sökamöjlighetlång tidkan underforskare och lärare attutanvaraga

sittmöjligheter påverkadärför begränsadetjänst och har ämneshögre att
inom forsk-mångfaldenriskerar hämmaforskningsutveckling. Detta att

forskare.godaliksom rekryteringenningen av
professu-finns fåinte detmellan forskareSamarbete näruppmuntras

rivalitetleda tilltjänster kanBristen dessasöka.att snarare enrer
skulle ha naturligt intressemellan forskare attett samar-avsom annars

beta.
främsttraditionhögskolor finnsuniversitet ochVid att utse pro-en

olika admini-forskarutbildningen och tillfessorer handledare inomsom
arbets-inom högskolan kan dessaprofessoreruppdrag. Med flerstrativa

kvalifikationer,till enskildashänsynuppgifter fördelas så större tasatt
arbetssituation.intressen och

Kvinnor-mycket ojämn.bland högskolans lärareKönsfördelningen är
medanoch vikariat,lägre tjänster påöverrepresenterade män-ärna

iprofessorer. Professureröverrepresenterade blandstarktär nyanen
medutformadeämnesbeskrivningar inte sällanmed smala ärämnen en

Överalltidspeciell i åtanke. Denna är nästan en man.personperson
meritvärderingssystemtjänstestruktur ochnuvarandehuvud främjartaget

frånbetänkandetbehandlas bl.a. ijämställdheten. frågorinte Dessa
jämställdhetsforskning SOUochinsatser för kvinno-Utredningen om

respektive meriterVärdering kvinnorsoch i studien1995:1 10 mänsav
universitet och högskolor.vid tjänstetillsättningar inom

utvärderingarinternationellaproblem påtalats i mångaEtt avsom
lärarrörlighet mellan högskolorna. Dettaforskning bristandesvensk är

nuvarandesamband med tillsättningsreglerna. Deproblem kan isättas
oftalärartjänster inom högskolanreglerna för tillsättning anses varaav

frihetanpassade till den ökade lokalaalltför omfattande och illa som
högskoleförordningen ikännetecknar stort.
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Uppdraget

utgångspunkttjänsteorganisation, varvidskall föreslåUtredaren enen ny
andra sidanoch ågrundutbildningsuppgiftersidanåskall att enavara
viktiga ochlikaforskarhandledningsuppgifter skallforsknings- och vara

dessafördelningför jämnareFörutsättningarmeriterande.lika aven
skall skapas.kategorier läraremellan olikauppgifterslagbåda avav

kvalitet.och utbildningensforskningenshöja bådeDetta är ägnat att
antaletfrämjasambitionerskulle dessaavseendenflera attI genom

förutsättningar förskulleutökades.professorsnivå Dettjänster på enge
basenoch bredda denhögskoleforskningenmångfald i permanentastörre

förgod grundsamtidigt läggaskulleforskarutbildningen. Detför en
utbildningengrundläggandesida i denprofessoremasfrånengagemang

meriterpedagogiskatillmätaprofessurertillsättningoch för vidatt av
rekryteringlättare viddetskullereell vikt. Det göraäven att aven

tid utgåarbetsuppgifter ocksåfördelningenoch vid överlärare av --
verk-högskolasbehoven i respektiveförutsebarafaktiska ochfrån de
sådanutredningsarbetet börutgångspunkt församhet. En attvara en

konsekven-skall härvid analyseraUtredarengenomföras.ordning skall
kap.anställningsskydd högskolelagen 3starkadet särskilt somserna av

professorer.4 § ger
pedagogiskeller konstnärlig ochvetenskapligkravenUtöver

inneha-professorsnivå karaktäriserasbör tjänst påskicklighet attaven
såvälkollegor,tillsammans med sinaförsärskilthar attett ansvarvaren

utbild-utvecklaomgivande samhället,i kontakt med detinternt som
ämnesområde.sittoch utvecklingsarbetet inomforskningenningen samt

denna nivåantalet tjänster påökningUtredaren bör överväga avom en
professorstjänster,kategorimedmotiverar ordning än t.ex.avmer enen

utarbetaprofessor införs,biträdandetjänsterså samtnyttatt som
behörighetsregler.förslag till

ochendastför professorstjänstnärvarande kan kompetens prövasFör
skulleledig tjänst.samband med ansökan till Dettadokumenteras i en

vilken professorskompetensmed ordning enligtkunna kompletteras en
tillsättningsförfarande.det fråga Härkan också ärprövas ettutan att om

oavlönadformen för antagandetraditionellakan påminnas den avom
tillsvidareförordnande,lärartjänst meddocent. innehavareEn somav

utlysningför professur, bordebedömts kompetentdetta harsätt utan
förslag tillprofessor. Utredaren bör utarbetakunna befordras till en

Samtidigtbefordran.kompetensprövning ochgenerell ordning försådan
också detbefordringsmöjlighet motiveradskall närärövervägas om en

har doktorsexamen.adjunkter integäller förtjänta som
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doktors-just avlagttjänster för demtidsbegränsadeBehovet somav
ordningennuvarandeerfarenheterna denkvarstår. ljusetI avavexamen

forskarassis-förändringar i fråganågrautredarenskall överväga omom
andra lösningarfinns behoveller detmotiveradetenttjänstema är avom

normaltgäller denna kategori,detdoktorer. ännuför nyblivna När som
anledningfinns särskildhögskolemiljö, detfast etablerad isåinte är en

Forskar-främjhögskolor kanrörlighet mellanuppmärksamma huratt as.
hand-ochsjälvständiga forsknings-möjligheter tillassistentemas mer

beaktas.skall ocksåledarinsatser
förfrihet inomfortsättningsvis haHögskoloma bör attäven ramen

högskole-islagdelärartjänstermedel inrättatillgängliga angessomav
be-centrala åtgärdervilkabörUtredarenförordningen. överväga som

innebärförverkliga reformförutsättningunder dennaförhövs att somen
förändras.professorstjänsterantalet avsevärtatt

grundutbildnings-fördelningensammanhangdettavikt i ärAv av
olikamellanforskarutbildningsuppgifterochforsknings-respektive

tjänsteorganisation. Konsekvensernamedi dag ochlärare avnyen
förändringarna för högsko-med företrädarei samverkanbör analyseras

mellanomfördelninginte förutsättabörförslagUtredarensloma. en
samrådforsknings/forskarutbildningsanslagen. Igrundutbildnings- och

utsträckningvilkenanalyseras iskallarbetsmarknadensmed parter
tjänstgöring aktua-ocharbetstidhögskoleläraresförändringar i avtal om

sammanhanget.liseras i
läraresliksomochmellan kvinnorjämställdhetfrämja mänAtt

förändringsarbetet.förövergripande målhögskolormellanrörlighet är
önsk-arbetsmarknadövrighögskola ochmellanrörlighetDessutom är

debedömadärför åtuppmärksamhet måsteSärskild ägnasvärd. att
kortsikti-deförhållande tillförändringar iolikalångsiktiga effekterna av

främjaföreller bestämmelserinsatsersärskildaoch åt behovet attavga
ochbeaktaskall härvidUtredaren över-lärarrörlighet.ochjämställdhet

ochkvinnormellanJämställdhetpropositionenframförs ivadväga som
betänkandetl994/95:164utbildningsområdet prop.inom samtmän

jämställdhetsforskningochkvinno-förinsatserUtredningenfrån om
1995:110.SOU

generellavissainsyn motiveraroffentligochrättssäkerhetpåKraven
i högskolan.lärartjänstertillsättningförförfarandetbestämmelser avom

detaljregleringennuvarandeinte denemellertid ifrågasättaskanDet om
tjänsteförslags-professorstillsättning ochförformernafråga främsti om

högskolornautgångspunkt börkan minskas. Ennämnderna attvara
årsedan någrafrihet,denlärarrekryteringeni frågaockså somgesom

rambestämmel-under hanteraregelverket ikännetecknar stort, att ansvar
utgångspunktdennabefogat, meddetifall ut-Utredaren skall, ärser.
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arbeta förslag till bestämmelser för tillsättning lärare. härvidDet ärav
vikt den förnyelse, den rekryteringen inteatt externa även-av som ger,

tyras.
Förutsättningarna för de konstnärliga utbildningarna inom högskolan

skiljer sig i viktiga avseenden från förutsättningarna inom den veten-
skapsbaserade delen högskolan. principiellaDe förändringarna börav
kunna gå i riktning för de konstnärliga utbildningarna församma som
högskolan i övrigt, utredaren skall vid utformningen sina förslagmen av

uppmärksam på behovet särskilda bestämmelser för dettavara av om-
råde.

Förslagen får inte leda till Ökade utgifter för Utredaren kanstaten.
lägga fram förslag innebär kostnadsökningar tillsammansendastsom
med förslag finansieras.hur dessa skallom

Utredaren bör del Riksrevisionsverkets högskole-ta rapporterav om
lärares tjänstgöring, däribland Bisysslor inom universitet och högskolor
RRV Utredaren skall1995:45. huruvida högskolelärareöverväga
generellt bör åläggas sina bisysslor högskolan.till Enatt rapportera

samstämmighet mellan reglerna bisysslor i högskolelagen ochstörre om
lagen offentlig anställning skall också bör uppmärk-Detövervägas.om

Utredningen nyttiggörande forskningsresultat,attsammas om av sam-
verkan näringsliv-högskola dir. 1995: 139 också kan komma prövaatt
dessa frågor.

Utredaren skall samråda med Kommittén för uppföljning 1993 årsav
högskolereform dir. tilläggsdir.1993:143, 1994:126 och och1995:28
Kommittén för strukturen för forskningsfinansiering dir.översyn av
1995:41.

Utredaren skall beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer
och särskilda utredare offentliga åtaganden dir. 1994:23,prövaattom

regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50 jämställd-samtom om
hetspolitiska konsekvenser dir. 1994: 124.

Utredaren förutsätts till sig knyta referensgrupp beståendeen av
företrädare för olika och intressen berörs.grupper som

Redovisning uppdragetav

Uppdraget skall redovisas den december6 1996.senast

Utbildningsdepartementet
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bedömningochDokumentation av

meriterpedagogiska

huvudbetänkandesittbetydande delägnadeHögskoleutredningen aven
skick-pedagogiskakompetens denFrihetl1992:SOU ansvar —-

betänkan-Tillutbildning.högskolansikvalitetenbetydelse förlighetens
beskrivninginnehölldentvå bilagor,ocksåfogadesdet avenenavarav

tillförslagandradenskicklighet ochpedagogiskkriterier påolika
tjänstetillsätt-vidmeriterpedagogiskavärderingdokumentation och av

positivtmycketbedömdesavseendeni dessaförslagUtredningensning.
därför inteVi harremissbehandlingen.medsambandiberörda organav

pedagogiskadenanalysenfördjupaarbetei vårtskälnågot att avsett
viharmeritbedömningen. Däremot ansettellerskickligheten ossav

harhögskolanhåll inommångapåkonstaterakunna ävenatt, manom
kvalitetsinriktadmångsidig ochsyftar tillinlett meraensomen process

samtidigtåterstårsåskickligheten,pedagogiskadenbedömning av
förformernaochskicklighetdennarörandenormbildninginnanmycket,

denifrågastabila nivåochhöganåttbedömningdess omsomsamma
Högskoleutred-därför valt återgeVi harskickligheten.vetenskapliga att

och2:2underbilaga 2:1båda analysernämndaningens respsomovan
förformernaförändringdenpeka påkommentarenda att avegnasom

inträffa sebedömts kommalärande attför studenternaslärarstödet som
innehållet i begreppetprägla ocksåkommanaturligtvis måstekap. 5 att

dokumenterasbörvaddärmed ocksåochskicklighetpedagogisk som
meriter.pedagogiskaoch bedömas som

fåtthögskolor harolikabesök vid emottasamband med våraI
pedago-begreppetpreciseraförsökambitiösaillustreratmaterial attsom

ocksåVi harmeritering.pedagogiskbedömaskicklighet ochgisk att
försöktsällskapLevande pedagogersintresseföreningenhjälpmed av

pedago-befordringsgrundentillämpningexempel pågodakartlägga av
tjänakunnaskulleexempeltjänstetillsättning,vidskicklighetgisk som

visat sigdock inteharför andra. Detinspirationochvägledningsom
vadsärskilt inteexempel,godaochmångafinnasärskilt lätt avseratt

exempeldehandlande,systematisktochredan praktiserat utan som
enskildaberoendevaritutsträckningbetydandeiharkunnat samlas av

mångautredningsmetodikvårkan berosakkunnigas insatser. Detta -
inklusivetjänsteförslagsnämndemagällandealltbedömare attgör trots

fästakommitsuccessivtledamöternasakkunniga attflesta dede allra av
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allt avseende vid den pedagogiskastörre meriteringen, dettautan att
nödvändigtvis kommit dokumenteras i form generella riktlinjer,att av
kriterier En parallell med den vetenskapliga skicklighetenetc. fulltär
möjlig inte heller med avseende på den tjänsteförslagsnämn-synes-
dema ha formulerat bedömningsregler. ställetI faller de tillbaka på
etablerade ofta outtalade värderingar rörande vad konstituerarmen som
vetenskaplig skicklighet. Men även således sannoliktom en process
pågår redan kan ha lett till ökning det relativa värdetsom en av av
pedagogiska meriter, så den emellertid inte ha medförtännu attsynes
det inom högskolan uppnåtts likvärdighet mellan pedagogisk och veten-
skaplig meritering.

Högskoleutredningens betänkande har dock tvivel utgjortutan en
grund för lokalt utvecklingsarbete successivt kommit öka förmå-attsom

inom tjänsteförslagsnämnder och andra beredningsorgangan att upp-
märksamma och bedöma den pedagogiska skickligheten. lokalaDe
insatserna haft flera olika inriktningar. Vid flera högskolor har ledningen
styrelse eller rektor utfärdat föreskrifter, råd eller rekommendationer
för arbetet med tillsättning lärartjänster i regel avseende hela rekry-av -
teringsprocessen också innefattande bedömningen pedagogiskmen av
skicklighet. Dessa lokala föreskrifter utgår ofta från tydligtetc. ett
arbetsgivarperspektiv universitetet har arbetsgivare självstän-ettsom-
digt för kvaliteten i den verksamhet de anställda lärarnaansvar som
skall bedriva; inte minst gäller detta grundutbildningen. Detta perspektiv
kan sig självklart, i praktiskt handlande och delvis ocksåte i denmen —
inomakademiska ideologin har tidigare i det längsta utgångs-annanen-
punkt varit den förhärskande, nämligen den enskilde läraren haratt ett
personligt för den utbildning och forskning vederbörandeansvar som

sig åt och universitetet arbetsgivareägnar inte bör ha sigatt som vare
eller skyldighet för verksamhetenrätt i fråga. Dennaatt ta ansvar ex-

individualism ha allt färre förespråkare inom högskolan,trema synes nu
och det ekonomiska infördes led i 1993 årsstyrsystem ettsom som
högskolereform har lett till omöjligt tillämpasynsättet detäratt att -
blir ekonomiska skäl till genuint intresse för högskolan till-ett attav
fredsställa studenternas krav fungerande och högkvalitativ ut-en
bildning.

Till pionjärerna på detta område hör Linköpings universitet, ut-vars
bildningsutbud i mycket utsträckning väl sammanhållnautgörsstor av

Med sådan struktur för utbildningsutbudet leder enskildaprogram. en
bristande funktionsduglighet snabbt tillämnens problem för betydande

delar läroanstalten. Efter hand har andra högskolor betydligtpresteratav
omfattande och genomarbetade riktlinjer. Som sådant exempelettmer

kan de råd och rekommendationer vidnämnas rekrytering lärareav som
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innehålleruniversitet.för Uppsala Dessarektorutfärdats i juni 1996 av
och andratjänsteförslagsnämndersig tillvänderinte bara text som

sökande medtill instruktion förunderlagocksåberedningsorgan utan en
dokumente-pedagogiska meriter börvilka slagförteckning över somav

i färd medenheterAndra övervägaoch bedömas. är attstora somras
högskolan,hela den berördagälla inomavseddaliknande dokument, att
sällan följsinstitutet.Karolinska Inteuniversitet ochStockholmsär

utbildningar deregelrättaredovisat slaginitiativ här avgenomuppav
i syfteoch andratjänsteförslagsnämnderfasta ledamöterna i attorgan

in-användandetmeritvärdering och iiprofessionalitetenöka nyaav
jfr nedan.informationför insamlingstrument av

aktuella området,initiativ inom detocksåFakultetsorganen tar nu
Högskoleutred-tjänsteförslagsnämndema.fakultetsnämndemasåväl som

gällerframför allt detroll,härvidförslag spelar närningens attstoren
meriter. Dettadokumentationen pedagogiskaden önskadeprecisera av

kan finnasdet dettabetydelsefullt, eftersommeningenligt vår sättär
peda-begreppetinom högskolan påförutsättningar uppnåatt samsynen

skapasdet härigenomvärdesätter särskiltskicklighet. Vigogisk att
model-olikaochskilda kunskapssynerökad insiktstimulans för omom

ochmetoderöverspridninglärande lärarstöd.ler för och En synsätt,av
kvalitets-särskilthögskolan haolika delartekniker mellan storsynesav

spelat1990-talet haförefaller undersakkunnigapotential; destärkande
deenda,varande deavseendeobetydlig roll i detta utövericke somen

metodutveck-i andra högskolorskvalificerad insynfåttsökande, som
ling.

ansök-till sinade sökande fogarmaterialdet skriftligaUtöver som
underlagytterligaretjänsteförslagsnämnderskaffar sig de flestaningar

med de främ-sammanträffandenpersonligareferenstagning ellergenom
medintervjuerinnehåller i regelsammanträffandensökandena. Dessasta

Såledeseller andra lärarprov.provföreläsningarnämnden och/eller
likaledesmedmetoder lärarprovakademiskakombineras traditionella

intervjuer ochpersonaladministrativa metoderrelativt traditionella
erfarenhetericke-traditionell helhet.till Dereferenstagning somen

för klar-fungerar välavsedda metoderredovisats för här attär attoss
erfordras för be-skicklighetdenvilka inte har uppnåttgöra somsom

träning demobetydlig utbildning ochickemedan det krävshörighet, av
fråga ocksåinnan metoderna ibedömningsprocessen,imedverkarsom

rangordnaurvalsinstrument, dvs. förtillförlitliga och valida attär som
likvärdiga sökande.ochantal relativt skickligaett

meriter tillämpaspedagogiskabedömastärka förmåganFör attatt
sakkunnigaprecisera uppdraget till deolika metoder.flera Ett sätt är att

regel harmallar för bedömningen. Isärskildaförse dem medattgenom
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strukturenligtredovisa meriterde sökande attuppmanats somsamma
tillexpertissärskildknytamallama. Ettåterfinns i sätt är attannat

iledamötervilkasakkunniga,pedagogiskas.k.nämnden, attutan vara
sakkunskap.kraft sinbetydelsefull roll ispelakannämnden aven

lantbruks-Sverigesinförts bl.a. vidharsakkunnigapedagogiskaSådana
möjlighettredjehögskola.tekniska En ärChalmers attuniversitet och

särskildi nämndenledamöternafasta ägnadeåt någon attuppdra av
detta fallpedagogiska meritering. Isökandesdeuppmärksamhet åt

dennågotämnesdidaktiska kompetensen ändensällanbetonas inte mer
allmänpedagogiska.
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Dokumentation och värdering 2331113924av
gpedagogiska menter

Vetenskapliga och pedagogiska meriter iskall princip bedömas
båda fallen krävs dokumentationsätt. I meriter-samma en av

utgångspunktbedömning definieradeoch med i klart krite-na en
rier.

bådeföljande vägledning förDet är sökande ochavsett som en
sakkunniga, tjänsteförslagsnämnderför och andra organ som

i tillsättningenmedverkar lärartjänster i högskolan. Avsnittetav
dokumentation pedagogiska meriter riktar sig främst till deom av

sökande, medan avsnittet värdering pedagogisk skicklighetom av
är underlag för de sakkunnigas bedömning.avsett som

den sökandesDet är dokumentera sin kompetensattansvar
Påmedger saklig,sätt kvalitativ bedömning.ett mot-som en

förutsättssvarande sätt det sakkunniga och även tjänsteför-att
slagsnämnder och förslagsställande organandra tydligt redogör

utgångspunkternaför för och slutsatserna sin bedömning medav
utgångspunkt i dessa riktlinjer.

Dokumentation1 pedagogiska meriterav

ingåföljande förteckningenDen faktorer kanöver i begrep-som
pedagogisk skicklighet kan användas de sökandepet av som un-

förderlag den redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verk-
samhet, skall bifogas ansökan. anslutningl till varje punktsom

exempel hur meriterna kan dokumenteras.ges
de sakkunniga förteckningenFör kan hjälpmedel förettvara

kontroll, beskrivning och jämförelse de sökandes meriter.av

1 Undervisningsinsatser

framgåI redovisningen bör
nivå;Omfattning, erfarenhet olika undervisningsformer0 av

Ansvar: ledning, planering och utvärdering kurser0 av egna
Erfarenhet examination0 av
Tilldelade utmärkelser, pris, belöningar, stipendier lik-och0
nande.

Erfarenhet forskarhandledare bör redovisas i dettasom sam-
manhang. I redovisningen bör vilka forskarstuderandeanges som
handletts, avhandlingsämnen tidpunktoch för disputation
motsv.
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Undervisningserfarenhet och pedagogiska frånmeriter i övrigt SOU 1992; 1
andra skolformer områdenhögskolanän och andra den offent-än Bilaga 2

frånliga utbildningssektorn t industrin ocksåbör naturligtvisex
redovisas.

Exempel dokumentation: frånIntyg/tjänstgöringsomdöme
berörd institution prefekt fråneller studierektor och andra ar-
betsplatser; resultat kursvârderingar; kursplaner/kursbeskriv-av
ningar. Förekommande motiveringar för utmärkelser bifogas.bör

I redogörelsen för den vetenskapliga och pedagogiska verksam-
heten kan den sökande precisera vilka kurser/undervisningsmo-

han för, gärna med beskrivningment kurs-ansvaratsom en av
uppläggning, genomförande, examination och utfall, och redo-en
visning kursvärderingar.av

1.2 Pedagogisk utbildning

Denna kan omfatta
Utbildning i högskolepedagogik grundutbildning0 och för-
djupad utbildning
Praktisk lärarutbildning för grundskolan eller gymnasiesko-0
lan
Akademiska studier i pedagogik0
Kurser innehållmed pedagogiskt0 m m

genomgångetEventuellt lärarprov.0
påExempel dokumentation: Kursintyg, betyg, utbildningsbevis

författats sådanisamt sambandrapporter medetc utbild-som
ning.

1.3 Utvecklingsarbete och forskning utbildningom

Kursutveckling
Försöksverksamhet och utvecklingsprojekt i övrigt förnyel-

.och utvärdering undervisnings- och examinationsfor-se av
mer
Studier utvärderings/utredningskaraktär linjeutvärde-0 av
ringar, genomströmningsstudier, kartläggningar mm

frågeställning,Forskning utbildning0 metod och resul-om
tatredovisning.

påExempel dokumentation: Projektplaner, intyg ochrapporter;
frånomdömen referenspersoner. En utförligare beskrivning kan

i sökandens redogörelse för sin verksamhet.ges egen
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Läromedel sou 1992;1.4 1
Bilaga 2

redovisassammanhangI detta
kursmaterial,kompendier, öv-Utarbetande läroböcker,0 av

ochäven film, video-självstudiematerialningsexempel,
åskådnings- träningsma-ochljudproduktion, datorprogram,

m.terial m
stödmaterial ärbör läggasTyngdpunkten avsettsom som

under dennadokumenterasinlärning. Detstudenternasför som
utifrån pedagogiska värde.sitthandi förstarubrik bedöms

eventuelltpå bifogas iMaterialetdokumentation:Exempel ett
finnasbör dockförteckningurval. fullständigrepresentativt En

biläggas.liknande kanRecensioner ochmed.

utbildningsplanering ochErfarenhet1.5 av
utbildningsadministration

redovisasbörHär
kursansvarig el-studievägledare,studierektor,Uppdrag0 som

arbetsuppgifter specifice-börOmfattning ochliknande.ler
ras.

kommittéarbete uppgifter, arbe-Linjenämnds- och annat0
etc.omfattningtets

på utredningar,förordnanden;dokumentation:Exempel Intyg,
skrivelser etc.rapporter,

Forskningsinformation1

författarskap,verksamhetpopulärvetenskapligredovisasHär
forsk-i övrigt medetc arbeteradioframträdandenochTV- samt

m. projektVarjekontaktverksamhetkurser,ningsinformation m
översiktligt.bör beskrivas

på artiklar In-böcker,dokumentation: UrvalExempel m m.av
recensioner.omdömen,tyg,

ÖvrigtI 7.

konsultverksamhet,studieresor,redovisas expertupp-Här kan t ex
haruppdraginternationellautredningaridrag etc, som an-m m

utbildningsfrågor.tillknytning
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meriterpedagogiskaVärdering2 sou 1992; 1av
2Bilaga

råd tillmätasvad börgenerellaföljande ärDet avsett somomsom
olika kriterier-skicklighet. Depedagogiskbedömningvidvikt av

tjäns-karaktär, ochtill tjänstensmed hänsynkan varieraviktnas
olika vilkende sakkunniga kan haochteförslagsnämnden syn

alla omständighe-faktorer. Underolikaläggastyngd börsom
Någon formali-skett.hur bedömningen harredovisasdetbörter

frågablidock intepoängsättning kan detellerviktningserad om;
måste, vetenskapligadenliksom bedömningenvärderingen av

personliga omdöme.bedömarnasskickligheten, baseras
måste viss för-ske medlärarskicklighetenVärderingen enav

så individcentreradbedömningen blir alltförintesiktighet, att
förmågan publik.inför Det ärframträdafokuseringmed att

skickligheten,helhetsbild pedagogiskadenviktigt tecknaatt aven
måstei lärarrollenförutsättningar för utvecklingindividensoch

Så intresseockså i ochsökandeskanbeaktas. t engagemangex en
så förväl avgörandeolika komponenterundervisningensför vara

förmågaiakttagbarainlärning vederbörandesstudenternas attsom
pedagogiskt" inför studentgrupp."bete sig en

Kvalitet2.1

fråga främst kvalitetenvetenskapliga meriter detärLiksom i om
pedagogiska meriterna.granskningen debedömas vidskall avsom

också riktlinjer förmed de allmännaöverensDetta stämmer me-
tillsätt-främsta grunden förgäller. Denritvärdering numerasom

lämpligheten för arbets-skicklighetenstatliga tjänster ärning av -
dvs den tidigare tjänst-medan förtjänstenuppgifterna i tjänsten, -

befordringsgrund.sekundärlängd ärgöringens en-
utgångspunktfrågeställningar för kvali-kanFöljande vara en

tetsbedömningen.

Lärarskickligheta

av in-undervisningsinsatser kolleger,sökandensbedömsHur av
förmåga si-medstudenterna samarbetaHar hanstitutionen, attav

intresse ochstudenter väcka studenternasKan han engagemangna
Är på sätt främjar ochundervisningen upplagdämnetför ett som

Är för examinationen ade-självstudier formernastöder studenternas
målenförhållande undervisningenförtillikvata

Står planläggning, metoder, valundervisningspraxissökandens
undervisningsmaterial, genomförande under-utformningoch avav

examination överensstämmelse med pedago-i rimligvisningen,
teorigisk/åmnesdidaktisk
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pedago- SOU 1992: 1definition begreppetförslag tillHögskoleutredningens av
vägledning Bilaga 2utgörakunna2 ärbilagaskicklighet attgisk avsett en

bedömning.för denna

b Resultat

sin undervisningsökande dokumenteradenkanresultatVilka av
övrigtipedagogiska verksamhetsinoch

kvalitativ bedömninggöravanskligtnaturligtvisärDet att aven
många faktorereftersom de berorblutbildningsresultaten, somava

bedöma kvali-möjligtpåverka. börMen det attinte kanläraren vara
studieplaner,examination,undervisning,förändringardeteten avav

medansvar för.haftsökandenläromedel somm m,

förhållningssätt tillvetenskapligtreflexion,Teoretiskc
undervisningen

visar sig kunnasökandekvalitetskriterium denklartärDet att re-ett
Förhåller han eller honundervisare.rollöver sinflektera somegen

värderande tillkritisktochexperimenterandeundersökande,sig un-
till ämnesin-forskare görpå sättdervisningsuppgiften, det man som

teori ochrelevantkontakt mednehållet undervisningen hanHari
in-utbildning hanHarundervisning ochinlärning,forskning om

kunskapsteori dess didak-ochvetenskaps- ochämnetssikt i det egna
tilli relationverksamhetsintolkaanalysera ochtik hanKan egen

teorierdessa

Omfattning2.2

Även någon befordringsgrund,tjänsteår primärinte ärantaletom
förutsätt-undervisningserfarenhettidsvissnaturligtvisår enen

långEndokumenteras.skall kunnalärarskicklighetenförning att
framgårdetökad viktkanundervisningserfarenhet att un-om

tiden.underutvecklatskvalitet hardervisningens

Bredd2.3

gällaerfarenhet kanpedagogiskivariationenBredden eller t ex
målgrupper, erfaren-nivåerpå olikaförellerundervisning olika

oli-utlandet, erfarenhetfrån inte minst iolika högskolorhet av
undervis-utveckling olikaundervisningsmetoder,ka typer avav

verksamhetpedagogiskolika slagerfarenhetningsmaterial, avav
undervisning.utöver
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Bredden i undervisningserfarenhet kan väsentlig kom- SOU 1992; 1vara en
pletterande merit, den i regeläven bör sekundär i Bilaga 2om ses som-
förhållande till den kvalitativa värderingen.
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Pedagogisk skicklighet SOU 19921
Bilaga 3

Vad omfattarl pedagogisk skicklighet

Pedagogisk skicklighet i högskoleförordningens mening omfattar
skicklighet i planering, genomförande och utvärdering under-av
visning.

Till planering utbildningsmål,hör formulera välja undervis-att
ningsstoff och metoden välja eller själv utarbeta studie- och un-
dervisningsmaterial utformaoch och tidsplan för under-program
visningen.

pedagogiskaDen skickligheten ocksåvisas naturligtvis i genom-
förandet undervisningen dvs hur läraren uppträderav gentemot-

förmårstudenterna, hur väl han förmedla kunskaper, färdigheter
och attityder och hur han lyckas stimulera studenternas akti-egen
vitet.

Med utvärdering bådei detta sammanhang bedömningavses av
individernas studieresultat examination och utvärdering ut-av
bildningsprocessen påverkaroch de ramfaktorer den stu-som -
denternas förutsättningar, studiearbetet, kursplaner, undervis-
ningsmetoder, undervisningsmaterial m m.

Också förhållningssättlärarens till undervisningen och studen-
är faktor beakta: lyhördheten förterna studenternasatt behov,en

förmåganoch intresset för och utveckla och förnya under-att -
visningen.
Pedagogisk skicklighet kan liksom vetenskaplig skicklighet inte
definieras enbart ocksåteknisk färdighet. Det är merite-som en
rande kunna motivera sin undervisningspraxis reflekteraatt och
över den i belysning relevant pedagogisk teori och systematise-av
rad erfarenhet.

2 påKriterier pedagogisk skicklighet

ändamålsenligtDet kan söka dela samlingsbegreppetattvara upp
någrapedagogisk skicklighet i olika komponenter. Högskoleutred-

utgångspunktningen har med i utarbetadexpertrapporten av-
Curt Karlsson vid universitetet i Linköping för sin del stannat-
för påföljande kriterier pedagogisk skicklighet:sex

breda, gedigna och aktuella kunskaper i det0 undervis-egna
ningsämnet
förmåga strukturera och organisera kunskapsmassan0 att i
kurser och i den undervisningenegna
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förmåga intresse föroch ämnetförmedla SOU 1992; 1att0 engagemang
förmåga till inlärningaktivera studenterna Bilaga 3att egen0
förmåga kommunikation med studenternatill0
förmåga förnyelse.ochtill helhetssyn

angivna ord-i dendessa komponenterbehandlasföljandedetI
tillfällig: de kompo-inte heltOrdningsföljden ärningen. senare

föregående.åtminstone demåste delvis förutsättanenterna anses
Curti huvudsakföljande byggeri detFramställningen

iKarlssons rapport.

i detoch aktuella kunskapergedignaBreda, egna0
undervisningsämnet

pedagogiska skicklighetenhänförs till denämneskunskapernaAtt
måste bakgrunddettaöverraskande. Menkan motses avsynas

har i hög-för lärarebefordringsgrundernautformningden som
och pedago-vetenskaplig skicklighetställsskoleförordningen. Där

på tenderari praktikenvarandra sättskicklighetgisk ettmot som
meritvârde, demycket begränsatämneskunskaperna ettatt omge

skickligheten. Begreppettill den pedagogiskaskall hänförasinte
fått innebördnämligen hävdskicklighet harvetenskaplig enav

vetenskapligtforskningen premierardendet gällernär egnasom
överblickbekostnad bredd och ochoriginalitetdjup och av

bestårsådan iforskning till delenstörstainte attsomgynnarsom
skicklige forskarenforskares arbete.andra Denknyta samman

mycketofta beskrivasdärförkan vetperson som om ensom en
ganska litetdisciplinen iblanddel denbegränsad men omegnaav

andra delar ämnet.av
oftautbildningen skall däremot lärarengrundläggandeI den

områden, ibland kanske överundervisning över störremeddela
igedigna och aktuella kunskaper ämnetdisciplinen. Breda,hela

tillgångdåframstår kanskeutomordentlig lärarenhosensom -
ända-mindre institution,särskilt vidtill och med, meren som en

målsenlig tillgång forskarens djupa kunska-den specialiseradeän
fält.inom begränsatettper

akademisk lärare den undervisandeidealetVisserligen är enav
undervisaren, i ochden forskande denforskaren, eller som en

lärarrollen och forskarrollen. Men medförenarsamma person
råder i det högskolesystemettill obalans svenskahänsyn den som

be-beläste och i sitt mycket väli dag det viktigt den ämneär att
tillräckligt högt.vandrade läraren värderas

beskrivna bredadiskuteras den äm-skulle kunnaDet om ovan
engelskspråki-vad ineskunskapen närmast motsvararsom som-

"scholarship" borde tredje beford-länder kallas utgöra enga -
vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.ringsgrund vid sidan av

såmåste föreligga samband mellan lä-det starktMen ettanses en
förmågaämneskunskaper och hans stödja studenternasattrares
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bådakunskapssökande och inlärning dessa variabler bör hän-att SOU 1992; 1
till pedagogiska skickligheten.föras den Bilaga 3

missförståndundvika bör det understrykasFör denatt att
djupgående vetenskapliga meriteringen givetvis har bety-storen

ocksåför akademisk lärare i hansdelse roll undervisare.en som
någonerfarenheten torde visa det knappast föreliggerMen att

risk för de vetenskapliga meriterna blir obeaktade.att

Förmåga strukturera organisera kunskapsmassaochatt0 en

Förmågan såstrukturera kunskapsmassaoch organiseraatt atten
den blir till väl utformad tillkurs, eller leder väl disponeratetten

fårundervisningspass, tillhöra den klassiska pedagogiskasågas
förmåganskickligheten. Hit hör in olikaäven sätta problem iatt

frågorochstörre sammanhang logisk strukturett att svarge
från auditoriet förutsättasDenna komponent kan välm m. vara

därförkänd och torde inte kräva ytterligare diskussion.

Förmåga förmedla och intresse för ämnet0 att engagemang

Förmågan förmedla och intresse för tillämnetatt engagemang
kanstudenterna betraktas grundelementet i den pedagogiskasom

Studenterskickligheten. blir djupt intresserade ämnet kla-som av
mycket inlärningen hand och blir mindre beroenderar av egen

lärarens handledning. Engagemanget och intresset hos lärarenav
i sin ofta hatorde samband med hög vetenskaplig elleretttur

ämnesteoretisk skicklighet även vetenskapligt mindremen en-
förmåga.kvalificerad lärare kan självfallet visa denna

Förmåga aktivera studenterna till inlärning0 att egen

Förmågan aktivera studenterna till inlärning äratt egen en cen-
Utgångspunktenegenskap hos god lärare.tral är den grundläg-en

måstegande det studenten själv för sinärtesen att som ansvara
fungerainlärning, och läraren endast kan stöd,att ettegen som

pedagogiska förmågankatalysator. Den handlar intehären om
lösa allehanda problem medan studenterna passivt ochatt ser

gårlyssnar läraren, i stället problematisera stof-utan ut att
också så frågeställningarnafet, ibland det till självklara, attsynes
de tillrättalagdaän lösningarna hamnar i fokus. Dennasnarare
förmåga ocksåpedagogiska kan visa sig i formulering arbets-av

tillgånguppgifter studenterna självständigt skall lösa med tillsom
frågahandledning. Detsamma gäller naturligtvis i konstruk-om

tion och examensuppgifter, vilka erfarenhetsmässigt iärav prov
bådehög grad styrande för omfattning och inriktning studen-av
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problematiserande arbetssätt stimulerarGenomarbete. SOU 1992;ett 1ternas
också kritiska skolning vetenskapsorienteringden och denläraren Bilaga 3

utbildningsmålsärskilda och blhögskolansär ett som aavsom
ifrågasätta alternativoch visa änsyftar till att attatt snarare

etablerade fakta till studenterna.förmedlaenbart

Förmåga till kommunikation0

Förmågan kommunikation kanske dentill med studenter är mest
mångfasetterade de komponenter pedagogiska skicklighe-i denav

lyfter fram. En lärare kommunicerar väl medvi härten somsom
givetvis kapabel genomföra traditionellsina studenter är att en

sådantlektion eller honföreläsning eller hansättett att
behållerfångar studenternas intresse vilket inte nödvändigt-och

skådespelartalang, får förståelse för budskapvis förutsätter de
frågorförmedla, stimulerar till eller andra signalerhan villsom

förstårfrån är för och dessa signaler och kanstudenterna, öppen
pedagogiska forskare vilkabesvara studerat egenskaperdem. När

lärarna klarhet i kommunika-uppskattar hos har i regelstudenter
till egenskaper värderats högst.tionen hört som

alltsåFörmågan till kommunikation beskrivas viljakan som en
förmåga underhållaochoch öppna dialog med studenterna.att en

svårigheter förståOm visar sig har teori ellerdessa att en en me-
kommunikativt skicklige läraren tillräckligt lyhörd förtod denär

svårigheterna bestårvari och kan sedan erbjudauppfattaatt en
struktur, utsiktspunkt, varigenombild, en annan en annanannan

åtminstonesvårigheter avhjälpas reduceras.studenternas kan eller
undervisning i handledningsamband med mindreI grupper, av

eller studievägledning kan kommunikationsför-enskilda studenter
innehållamågan också empati eller inkän-elementsägas ett av

förmåga förståelsevisa för studentens situationnande, ävenatten
elevrollen.utanför den strikta

form kommunikation med studenternaEtt är att ut-annan av
läromedel, klassisk komponent i den pedagogiska skick-arbeta en

Ävenligheten. kommunikationen inte ömsesidig, detär är än-om
då framställning läromedel utflöderimligt godaatt ettse av som

förmågan förmå-kommunikativa detta visarden attav genom en
intresse hos användaren och riktiga beskriv-skapaatt attga ge

förlopp,ningar teori, modell eller använda-t ettav ex en en som
Förhållandet frånuppfatta. kommunikationenkan använ-attren

författarendaren bruten kan den skicklige kompenserasär av
så flera förete-han användaren olika bildersätt att sammager av

frånbilder härrör alternativa utsiktspunkter ochelse, som som
erfarenhetsmässigt stöd till olika användare.ger
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Förmåga till helhetssyn och förnyelse SOU 1992;0 1
Bilaga 3

bestårkomponent i begreppet pedagogisk skicklighetDenna av
två delar uppfattas relativt olikartade.kan Att de härsom som

förnyelseförmåganhålls beror närmast kanattsamman upp-
utgår förmåganågot från till helhetssyn.fattas som som en

Förmågan till helhetssyn sig flerakan uttryck. Den kanta vara
förståelsedet och innebära förorienterad ämnet hurmot egna

teorierhänger och hur skilda och metoder bildarämnet samman
på förhål-meningsfullt definierarhelhet, sätt ämnet ietten som

till andra discipliner. disciplinorienteradelande Den helhetssynen
ocksånaturligtviskan ämnen.avse en grupp av

slag helhetssyn själva utbildningssituationenEtt annat av avser
och olikasamspelet mellan aktörer, olika undervisningsmetoder

Ännueller former för lärarstöd, läromedel, examination etc. en
förmågaform helhetssyn kan lärarens sätta in ämnetattav avse

och undervisningen i sammanhang, inom fakultetenluni-störreett
förhållande förmågaversitetet ieller till omvärlden. Ju större till

helhetssyn läraren har, desto fler perspektiv kan han anlägga och
skickligaredesto blir han i växla mellan dessa perspektiv.att
sådan helhetssyn förutsättningEn kan för ettses som en me-

innehåll,ningsfullt förnyelsearbete utbildningensavseende organi-
förmågasation eller arbetsformer. Vilja och sig i för-att engagera

måttnyelse utbildningen pedagogisk skicklighet,är sär-ettav
skilt detta arbete leder till kvalitetökad och/eller effektivitet.om

redan experimentera med utbildningen,Men modet att att ta pe-
dagogiska risker, uppfattaspröva vägar bör merite-att nya som
rande i vetenskapsbaserad organisation, där sökandet efteren ny

får tillåtaskunskap aldrig upphöra.att





I35Bilaga 31996:166SOU

högskolelageniförändringartillFörslag
1992:1434

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

bestämmelserInledandekap.1

2§huvudmanskallStaten§2 som
oförändratstycket1förhögskoloranordna :a

påvilarutbildning veten-som
grundkonstnärligellerskaplig samt
ocherfarenhet,beprövad

konstnärligtochforskning ut-
utveck-vecklingsarbete annatsamt

lingsarbete.

utgårstycket2:autvecklingsarbeteochforskningI
verk-kännedomspridaingår att om
kun-sådanahursamheten samt om

harerfarenheterochskaper som
skall kunnaverksamhetenivunnits

tillämpas.

organisationhögskolornasstatligaDe2 kap.

5 §forskarut-forskning ochFör§5
oförändratstycket1högskolorvid deskall det,bildning :a

fa-finnasbeslutar,riksdagensom
särskiltforochkulteter, ettenvar

fakultetensvetenskapsområde. För
eller dedetuppgifter organsvarar

bestämmerhögskolestyrelsensom
fa-fakultetsnämnder. Gemensam
fa-fleratvå ellerkultetsnämnd för

endastinrättasdockf°arkulteter
regeringen.frånmedgivandeefter
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Flertalet ledamöter i fakultets- 2:a stycket oförändrat
nämndema skall vetenskapligtvara
kompetenta lärare inom fakulteten.
De skall inomval fa-utses genom
kulteten. Studenterna vid de hög-
skolor där fakulteten skall verka
har rätt representerade iatt vara
fakultetsnänmdema.

Vid utseende ledamöter fakul-iav
tetsnämnderna skall efierstrdvas

fördelningjämn mellan kvinnor och
män.

3 kap. Professorer och andra lärare

1 § I tjänsten lärare vid hög- l § Uppgifter för lärare vid hög-som
skolorna får ingå handha utbild- skolornaatt utbildning, forskningar
ning, forskning eller konstnärligt eller konstnärligt utvecklingsarbete
utvecklingsarbete administra- administrativasamt uppgifter. Tillsamt
tiva uppgifter. Till lärares lärares uppgifter hör ocksåen upp- en att
gifter hör också följa utveck- följa utvecklingenatt inom det egna
lingen inom det ämnesom- ämnesområdet och utvecklingenegna i
rådet. samhället vad förutsättning-i avser

för högskolans verksamhet.ar

2 § Den främsta lärartjänsten 2 § Anställningär professor ärsom
tjänsten professor. den främsta anställningensom lä-som

högskolan.irare

Professorstjänster skall finnas in- Professorer skall anställas i till-
rättade i tillräcklig omfattning för räcklig omfattning för forskningatt

forskning och utbildningatt skall och utbildning skall kunna bedrivas
kunna bedrivas på hög kvalitativ på hög kvalitativ nivå inomen en
nivå inom olika vetenskapsom- olika vetenskapsomrâden.
råden.

Endast den visat vetenskaplig 3:e och 4:e styckena utgårsom
och pedagogisk skicklighet får ges

tjänst professor. Regeringenen som
får utfärda föreskrifternärmare om
behörighet och befordringsgrunder
för tjänster professor.som
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

I fråga professorstjänster förom
konstnärlig verksamhet i stäl-gäller
let för andra och tredje styckena de
föreskrifter regeringen med-som
delar.

§ Tjänster3 professor tillsätts Professor3 § anställs tills vidaresom
förordnandemed tills vidare tidsbegränsning, inteutan utan annatom

tidsbegränsning, följerinte andra stycket.annatom av
följer andra stycket.av

Tjänster får tillsättas Professor fårprofessor anställas för be-som en
för bestämd tid, fråga tid, frågadet stämd detär ären om om om

konstnärlig verksamhet ellerom
konstnärlig ellerverksamhet anställning med stöd före-av
adjungering skriftertill högskola meddelatregeringenen av som

någon huvudsakliga främjande flirhar sin rörlighetsom om av ar-
verksamhet utanför högskoleväsen- betstagare med tillsvidareanställ-
det. vid högskola ellerning stat-annan

lig myndighet.

§ fått tjänst har fått anställning4 Den har 4 § Densom somsom
fårprofessor tidsbegränsning professor tidsbegränsningutan utansom

från får frånskiljas tjänsten skiljas anställningenendast endastom pro-
fessom professornom

eller brottbrott eller eller ellergrovt grovtgenom genom
åsidosättandeåsidosättande tjänste- tjänste-upprepat upprepat avav

åligganden åligganden har visat sighar visat sig uppenbart uppenbart
olämplig inneha tjänsten eller olämplig inneha anställningenatt att
2. har uppnått pensions- ellergällande
ålder uppnåtteller enligt lag skyl- har gällande pensions-ärannars
dig ålderavgå med pension. eller enligt lag skyl-äratt annars

avgå pension.dig medatt

Vid Vid högskolorna skall5 § högskolorna skall det, 5 § det,ut- ut-
professorer, finnasprofessorer, finnas lärartjänster de läraran-över över

lektorer. ställningar följer före-En lektor skallsom vara som av
skrifter meddelasvetenskapligt i dekompetent, utom som av

fall då tjänsten konstnärlig regeringen.avser
verksamhet. lektors arbetsupp-l en
gifter skall på konst-det, detutom

området, ingå bådenärliga normalt
utbildning forskning.och
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

före-följer Paragrafen utgår.inte6 § Om annat av
regering-skrifter meddelas avsom

högskola självbestämmer varjeen,
finnasvilka lärartjänster skallsom

professortjänsterdär, utöver som
behörig-lektor, deoch samt om

befordringsgrunderhetskrav och
tjänsterna.skall gälla försom

fårfår vid högskolahögskola 7 § En lärarelärare vid7 § En enen
innehavid sidan sin anställningsin tjänst innehavid sidan an- avav

elleranställning eller uppdragellerställning eller uppdrag utöva ut-
forsk-forskning verksamhetverksamhet öva som avsersom avser

utvecklingsarbete inomtjäns- ning ellerutvecklingsarbete inomeller
ämnesområde,inte anställningensämnesområde, lärarentens omom

skadar all-läraren inte därigenomallmänhetensdärigenom skadar
förtroende för högsko-Sådan mänhetensför högskolan.förtroende

hållasskallåtskild Sådan bisysslahållas lan.bisyssla skall klart
åtskild från tjänste-klart lärarensfrån tjänsteutövning.lärarens

utövning.

oförändratövrigt finns 2:a stycketfråga bisysslor iI om
1994:260i lagenbestämmelser

anställning.offentligom

myndig-Regeringen eller denden myndig- 8 §Regeringen eller8 §
får fårhet regeringen bestämmerbestämmerhet regeringen somsom

föreskriftermeddelameddela föreskrifter attatt om enenom
skallanställning lärarevid högskolatjänst lärare varaen somsom
vid sådanför förenad med anställningtjänstskall förenad medvara

det bedrivstand- sjukvårdsenhet därellerSpecialistutbildad läkare
odontologiskmedicinsk ellertjänstmedläkare eller änarman

utbildningsjukvårds- utbildning ellersådanläkartjänst vid annanen
denmedi- vårdområdet. Endastupplåten förenhet inomär somsom

båda anställ-Till behörig tillforskning.cinsk utbildning och är
ifråga förkan kommafår endastförenad tjänst ningarnautsesen

anställning.båda tjäns-behörig tillden ärsom
tema.

föreskrifter-Vid anställning gällerförenas medskalltjänsterDe som
lärare.ordning för anställningi denlärartjänst tillsätts somnaen

för lärartjänsten.gällersom
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

utgår.3:e stycket Motsvarandelärartjänstsådan ärInnan somen
högskoleför-reglering förts tillsjuk- hartjänst vidförenad med en

ukvårds- 0rdningen.tillsätts, skallvårdsenhet
tillfälleberedashuvudmannen att

i ärendet.sigyttra

upplåtna ändrasvid enheter,läkartjänstervissa1982:764Lag m.m.om
terminologin.med deni enlighet nya

Ikraftträdande

kraft denträder ilagDenna
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förändringar i högskolelagenSpecialmotiv till

§ andra stycket1 kap. 2
forskningingår utbildningpreciseringar vad iföreslår fleraVi av som

uppgift. Vitredjeutvecklingsarbete, vad högskolans s.k.bl.a.och avser
högskolelagenintedessa preciseringarfunnit det praktiskthar tyngeratt

klargörande vadhögskoleförordningenisamlatgörs ettutan av somsom
förslaget tillhögskolelagen kap. 5 §läraruppgiftema enligt se 4ingår i

den regleringhärmed börhögskoleförordningen. I konsekvensiändring
stycket i lagen,uppgiften, i aktuelladetden tredjedel som gesav en av

föreskriften iinnehåll återfinns i den föreslagnamateriellautgå. Dess
högskoleförordningen.

stycket§ tredje2 kap. 5
JÄST-gmppens efter-skyldighetenförslagmedi enlighetregleras attHär

uppgifternamed dekönsfördelning i den ännujämnsträva meranya
fakultetsnämnden.centrala

punktstycket 2§ andrakap. 33
professors-rörlighetsläraretidsbegränsaRegleringen rätten attavser

9.4 kap. 35 §högskoleförordningennivå. Se-
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iförändringarFörslag till

högskoleförordningen 1993: 100

LärareHögskoleförordningen 4 kap.
nuvarande 4 kap.Ersätter

föreskrifterAllmänna

biträdande professor,professor,anställs lärareVid högskolorna1 § som
högskoleadjunkt.högskolelektor ellerhögskolelektor, biträdande

får anställas adjungeradframgår första stycketl vadUtöver ävenavsom
I fårAdjungerad lärareoch gästlärare.timlärarelärare, utländsk lärare,

biträdande professor,professor, adjungeradadjungeradanställas som
högskoleadjunkt. Utländskeller adjungeradhögskolelektoradjungerad

nordisk högskolelektor ellerutländsk ellerfårlärare anställas somsom
högskoleadjunkt.nordiskutländsk eller

oavlönade docenter.får finnashögskolornaVid

sådan vilken fakultethögskola tillfår anställas ärProfessor2 § enenav
bedrivs.utvecklingsarbetekonstnärligtknuten eller där

professorfåri varje enskilt falltillstånd HögskoleverketEfter an-av
sådant till-skallhögskolor. Högskoleverketockså vid andraställas ge

omfattning inomutbildningens kvalitet ochochstånd, forskningensom
tillståndet skalltillräcklig.högskolan Avområdet viddet aktuella är

skall höra,verksamhetsområde professornfakultetsframgå till vilken
från fårbilaga 2varvid avvikelse göras.

anställningövergripande for§ Högskolestyrelsen har det3 ansvaret av
högskolan. Sty-rekryteringsmål forfastställerlärare vid högskolan och

förfarandet vidfastställa de reglertillsättningsordningrelsen skall i omen
följervid högskolan vadskall gällaanställning lärare utöver somav som

regering-föreskrivetordningförfattning eller vad i är avannansomav av
därtillföregås handläggningSkall anställning utsettettgenomen. aven

principer tillämpassammansättning deskall såvitt organetsorgan avser
dennaoch 3 kap. 5 §högskolelagen 1992:1434enligt 2 kap. 5 §som

fakultetsnämnd.förordning gäller för

sjukvårdshuvud-vederbörandeefter medgivandeHögskolan får,4 § av
anställningförenad medskallanställning lärarebesluta att varasomman,

odontologiskmedicinsk ellerbedrivssådan sjukvårdsenhet där detvid
vårdområdet.utbildning inomutbildning eller annan



Bilaga SOU 1996:166142 4

Arbetsuppgifter

framgår uppgifter.högskolelagen 1992:1434 lärares§ 3 kap. l §5 Av
uppgifterna ingårI att

i olikaledningsuppdrag uppdrag ledamotfullgöraa samt organsom
högskolan,inom

innehåll,högskoleverksamhetens formerutvecklamedverka tillb att
organisation,och

högskolans verksamhet kunskapochsprida kännedomc om somom
vunnits där,

sådan kunskapnyttiggörandetunderlättad samtav
högskolans kontakter samverkan medfrämja ochpåe sättannat sam-

övrigt.hällslivet i

utifrån verksamhetens och intressenbehovbeslutarHögskolan6 § om
uppgifterna.fördelning av

enskilde lärarenhögskolan eftersträva denskallfördelningenVid tasatt
kompetens denna kompetenssin samlade ochtillanspråk med hänsyni att

avlagtskall härvid alla lärare,Utgångspunktenutvecklas. att somvara
ellermotsvarande vetenskapliga kompetenseller hardoktorsexamen

såväl grundläggan-skicklighet, skall medverkakonstnärligamotsvarande
Högsko-konstnärligt utvecklingsarbete.forskning ellerutbildningde som

forskninglärare skall medverka imån övrigai vadsärskiltlan beslutar
utvecklingsarbete.konstnärligteller

omfattningbefinna sig arbetsplatsen i denskyldiga§ Lärare7 är att
högskolan bestämmer.

Behörighet

vetenskapligaden har denlärareanställasBehörig är8 § att somsom
förmåga iskicklighetpedagogiska denoch denkonstnärligaeller samt

anställningenfullgöra väl.forövrigt behövs attsom
i §§.särskilda behörighetsvillkor 9-16anställningarFör vissa anges

områdeyrkeserfarenhet från visst ellerbeslutafårHögskolan hämtöver att
behörighetsvillkor.undervisningsspråk skallavseddakunskaper i utgöra

framgår professor1992:1434högskolelagen är2 §9 § 3 kap.Av att
professor denBehöri anställasläraranställningen. ärden främsta attg som

skicklighetkonstnärlig skicklighet ellerellervetenskapligvisat avsom
skicklighet.nivå. pedagogiskinternationellpåslag, allt hög samtannat

professor visatbiträdande denanställasBehörig är10 § att somsom
pedagogisk skicklighet skicklighetellerkonstnärlig ellervetenskaplig, av

Såvittför behörighet högskolelektor.krävsslag vadutöverannat somsom
skickligheten minst vadskallskicklighetvetenskaplig motsvara somavser

oavlönad docent.for antagning tillkrävs
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dok-avlagtdenhögskolelektoranställas är§ Behörig11 somatt som
ellervetenskapliga kompetensmotsvarande mot-harellertorsexamen

skick-konstnärligamotsvarandeellerslagsvarande kompetens armatav
skicklighet.pedagogisklighet samt

behörigdenskallförsta stycketframgår ävenvadUtöver ansesavsom
stycket.andraenligt 34 §befordrassom

denhögskolelektorbiträdande äranställasBehörig12 § somatt som
ellerdoktorsexamenutgång avlagtanmälningstidensår förefyrahögst
denskälsärskildaFöreligger ävenärvetenskapligamotsvarande examen.

utgång.anmälningstidensår förehögstavlagtbehörig sexexamensom
fram-anmälanförsista dagintesådantrekrytering skett sätt attHar

fördageniställettidsgränserstycketförstavad i sägsgällergår omsom
anställningsbeslut.

be-skallskicklighet utgörapedagogiskfår beslutaHögskolan ävenatt
hörighetsvillkor.

avlagthögskoleadjunkt denäranställasBehörig exa-§ som13 att som
motsvarande kom-eller harhögskoleutbildninggrundläggandefrånmen

skicklighet.pedagogisksamtpetens

sinhardenadjungerad lärare äranställasBehörig§ som14 att som
uppfyllerövriihögskoleområdetutanförverksamhet samthuvudsakliga

biträdandeprofessor,anställninggäller förbehörighetsvillkorde somsom
högskoleadjunkt.respektivehögskolelektorprofessor,

språkhar detdenutländsk lärare äranställasBehörig§15 somatt som
undermodersmål ochsittmeddelasskallundervisningvilketi somsom

land däri detvistatshuvudsakligen haranställningenföreåren närmast
förgällerbehörighetsvillkoruppfyller deövrigtispråket talas somsamt

högskoleadjunkt.respektivehögskolelektoranställning som

sin verk-hareljestdengästlärare äranställasBehörig16 § somatt som
högskola.utländskvidhögskoleområdet ellerutanförsamhet

dok-avlagthardenoavlönad docent ärtillBehörig17 § somatt antas
därutövervetenskapliga kompetensmotsvarande samteller hartorsexamen

skicklighet.pedagogiskskicklighetvetenskaplighögre samtförvärvathar
ochforskningenförtill ut-detfår är nyttaOavlönad docent antas om

bildningen.

Bedömningsgrunder

skall gällalärareanställningvidbedömningsgrunder18 § Som av
föreningisig ellerförskicklighetkonstnärligellervetenskapliga var

slag,skicklighetmedi förening armateller av
skicklighetpedagogiskb samt
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c skicklighet utveckla och leda verksamhetatt och personal och att
inom högskolan samverka med samhällslivet i övrigt.

I övrigt gäller beträffande bedömningsgrunder vid anställning bestäm-
melserna i lagen 1994:260 offentlig anställning och anställnings-om
förordningen 1994:373.

Anställning

19 § Innan anställningsförfarande inleds skall profil för anställningenen
fastställas högskolan. profilenI skall ämnesområde. behörig-av anges
hetsvillkor, avvägning mellan bedömningsgwndema den inriktningsamt

verksamheten kan förutses och förutsättningarde i övriav kansom som
betydelse.vara av

Beslut fastställande profil enligt första stycket såvittom av avser pro-
fessor och biträdande professor fattas rektor. Sådant beslut får inteav
delegeras.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte vid befordran enligt 33 § eller
34

20 § Anställning professor skall föregås information i formav av av
annonsering eller därmed likvärdigt förfarande nationellt och, såom anses
påkallat, i utlandet.

Undantag från informationsskyldigheten enligt första stycket kan ske
enligt bestämmelserna i 21 § och 22

För övri anställningar gäller beträffande information inför anställningga
bestämmelserna i anställningsförordningen 1994:373.

21 § Rektor får besluta intresseanmälan skall tillämpas iatt stället för
information enligt 20 första§ stycket anställningnär sker led iettsom
förverkligandet rekryteringsmål uppställts regeringen. Sådantav som av
beslut får inte delegeras.

22 § Rektor får på förslag fakultetsnämnden eller motsvarandeav organ
eller, det fråganär konstnärligär verksamhet, nämnden for konstnär-om
ligt utvecklingsarbete erbjuda särskilt kvalificerad utanför hög-person
skoleområdet anställning professor. Sådant beslut får inte delegeras.som

23 § Har intresseanmälan enligt 21 § eller erbjudande enligt 22 § använts
får den anställas uppfyller behörighetsvillkoren enligt §8 och 9som

24 § Högskolan får efter ansökningstidens utgång inbjuda en person, som
inte sökt anställningen, komma frågai för anställning professor.att som
Den sådan inbjudan sökandeaccepterar och skallsom en anses som
bedömas tillsammans med övriga sökande.

25 § Sökande till anställning professor eller biträdande professorsom
skall i till ansökan fogad förklaring helhetsbild sina meriteren ge en av
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och redovisa sin inriktning och sina planer i förhållande till den för an-
ställningen fastställda profilen.

26 § Inför anställning skall högskolan inhämta de upplysningar och
sakkunnigutlåtanden, föranstalta de undervisningsprov och intervjuerom

vidta de åtgärder i övrigtsamt erforderliga.som anses

27 § Innan professor eller biträdande professor anställs skall förslag
berörd fakultetsnämnd elleravges motsvarandeav eller, såvittorgan avser

konstnärlig verksamhet, nänmden för konstnärligt utvecklingsarbete av-
seende de sökande i första hand bör kommavem av i fråga försom
anställning. För bedömning den vetenskapliga eller konstnärliga skick-av
ligheten hos de sökande skall, det inte är uppenbart obehövligt,om
nämnden anlita två eller, särskilda skäl föreligger, sakkunnigaom tre
inom ämnesområdet för anställningen.

28 § De enligt 27 § anlitade sakkunniga får inte anställda vid hög-vara
skolan ifråga och bör olika kön. Om det finns sökande bådavara av av
könen skall de sakkunniga, inte synnerliga skäl föreligger,om vara av
olika kön.

De sakkunniga skall för sig skriftligt utlåtande devar överavge
sökandes vetenskapliga eller konstnärliga skicklighet. Om de omstän-
digheter föreligger i ärendet föranleder det, fårsom nämnden besluta att
de sakkunnigas utlåtanden får endast den eller de sökande böravse som
komma i fråga i första hand.

29 § förslagI eller underlag till beslutannat anställning skall be-om
träffande de sökande i första hand bör komma i frågasom göras en
bedömning och de i 18 § angivna bedömningsgrundemaav var en av för
sig därefter sammanvägningsamt dem med hänsyn tillen den fastställ-av
da profilen. Vidare skall framgå hur högskolestyrelsen uppställdaav
rekryteringsmål har beaktats. Hur jämställdhetsaspekten har beaktats skall
alltid framgå.

30 § Om högskola i sin jämställdhetsplan har beslutaten positivatt
särbehandling får tillämpas vid viss anställning eller vissa slagen av
anställningar led i strävanden främjaett jämställdhet isom att arbetslivet
gäller följande.

Vid anställning får sökande underrepresenterat kön behör-en av ärsom
och har tillräckliga kvalifikationer i övri anställas framför sökandeen

könmotsatt skulle ha anställts.av som annars
Positiv särbehandling får dock inte tillämpas skillnaden mellan deom

sökandes kvalifikationer så tillämpningenär skulle ståstor att i strid med
kravet på saklighet vid anställning.

31 § Innan anställning förenadär med anställningsom vid sjuk-envårdsenhet ingås skall högskolan bereda sjukvårdshuvudmannen tillfälle
sig iatt ärendet.yttra Skall anställningen enligt 27 § föregås förslagav

fakultetsnämnd ellerav motsvarande åligger vad härorgan dessa.sagts
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professor fattasbiträdandeprofessor ochanställning32 § Beslut avom
fär inte delegeras.beslutrektor. Sådantav

Befordran

motsvarandeellerfakultetsnämndberördhögskolelektor§ En33 som av
konstnärligtförnämndenkonstnärlig verksamhet,såvitteller, avserorgan

§ bör,enligt 10behörighetsvillkorenuppfyllautvecklingsarbete, bedöms
anställningfå sinhögskolanför verksamheten,tilldet är nytta avom

professor.biträdandeanställningomvandlad till som

uppfylla behörig-bedömshögskolanhögskoleadjunkt34 § En som av
för verk-tillbör, detförsta stycket§ ärenligt ll nyttahetsvillkoren om

anställningtillomvandladfå anställningsinhögskolansamheten, somav
högskolelektor.

för verksam-det tillbör,första stycket ärenligtOmvandling nyttaom
uppfyllerintehögskoleadjunktbeträffande denskeheten, även som

högskolanforsta stycket§enligt llbehörighetsvillkoren avmen som
andra insatserpedagogiska ellerförtjänstfullasärskiltgjorthabedöms

högskolan.inom

anställningidsbegränsningT av

anställningsskydd1982:80iföreskrivs lagenvad35 § Utöver omsom
någonunderanställningar vadtidsbegränsadefrågaigäller angessomom

paragraf.denna1-9 ipunkternaav

AnställningstidAnställning

tillsvidarefår gällaAnställningenförlärareandraochProfessor
år.femför högsttillsvidareellerverksamhetkonstnärlig

anställningTidsbegränsad pro-av
fårprofessorbiträdandefessor eller

enligt 27 §förslagförnyas attutan
för konst-nämndenfråninhämtas

såvittellerutvecklingsarbetenärligt
informationprofessor gesavser

Tidsbe-stycket.enligt 20 § första
tilluppgåfåranställninggränsad

år.tiosammanlagt högst

tillsvidareskall gällaAnställningenAdjungerad lärare
tidsbegränsadår.högst Nyför tre

ingås.anställning får



Bilaga 1474166SOU 1996:

Anställning Anställningstid

Högskolelekotor och högskole- Första gången någon anställs inom
adjunkt högskoleområdet högskolelek-som

eller högskoleadjunkt för längretor
tid månader, fårtolv anställning-än

gälla tillsvidare for högst år.treen
de fall tidsbegränsadI avtal om

anställning träffats bör högskolan
innan anställningen upphör pröva
frågan tillsvidareanställning.om

Första stycket gäller inte den som
varit biträdandeanställd hög-som
skolelektor i år.än tremer

Med tidigare anställning hög-som
skolelektor, biträdande högskolelek-

och högskoleadjunkt jämställstor
anställning i landmotsvarande som

ingår i Europeiska unionen.

Högskolelektor och högskole- Anställningen skall gälla tillsvidare
adjunkt föreskriven be- för år.saknar högst Ny tidsbegränsadettsom
hörighet får ingås.anställning

Biträdande högskolelektor Anställningen skall gälla tillsvidare
för fyra årsammanlagt högst och
får delas på två perioder.högstupp
Föreligger särskilda skäl såsom
sjukdom eller föräldraledighet kan
den tidsbegränsade anställningen
förlängas ytterligare.

Utländsk lärare Anställningen får gälla tillsvidare
tillsvidareeller för högst år. Itre

fallde avtal tidsbegränsadom an-
ställning träffats bör högskolan in-

anställningen upphör prövanan
frågan tillsvidareanställning.om
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Anställning Anställningstid

Timlärare Avtal tidsbegränsad anställningom
får träffas om
a anställningen kan beräknas vara
mindre år,än ett
b anställningen skall mindreavse

20än motsvarande hel-procent av
tidsanställning eller
c arbetstagaren innehar anställning

doktorand eller uppbär utbild-som
ningsbidrag för doktorander.

Gästlärare Anställningen skall gälla tillsvidare
för sammanlagt högst år.tre

Lärare anställs för under Anställningen skall gälla tillsvidareattsom
viss begränsad tid arbeta vid hög- för sammanlagt högst år. Vidtre
skolan och har tillsvidare- anställning professor eller biträ-som en av
anställning vid högskola el- dande professor behöver inte för-annan
ler statlig myndighet. slag enligt 27 inhämtas§ från fa-

kultetsnärnnd eller motsvarande
eller nämnden for konstnär-organ

ligt utvecklingsarbete eller såvitt
professor informationavser ges

enligt 20 första§ stycket. Tidsbe-
gränsad anställning får uppgå till
sammanlagt högst år.sex

Yjdnstledighet

36 § Rätt till tjänstledighet i högst år föreligger för den fårtre som
tidsbegränsad anställning vid högskola enligt 35 § punkt Detsam-annan

gäller för den har tillsvidareanställning och får tidsbe-ma som en som en
gränsad anställning vid högskola utomlands. Fråga ytterligare tjänst-om
ledighet högskolan.avgörs av

Den vill utnyttja sin till ledighet skallrätt anmäla tilldetta högsko-som
lan minst fyra månader i förväg.

Vikariat

37 § Vid anställning vikarie professor eller biträdande professorsom som
behöver inte förslag enligt 27 § inhämtas från fakultetsnämnd eller mot-
svarande eller nämnden for konstnärligt utvecklingsarbete ellerorgan
såvitt professor information enligt 20§ första stycket,avser ges om
vikariatet inte beräknas längre år.än trevara
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Bisysslor

38 § Högskolan påskall lämpligt informera läraresätt vilka bisysslorom
eller slag bisysslor inte kan förenliga med 3 kap. 7 § hög-av som anses
skolelagen 1992: 1434.

Högskolan skall lärare råd huruvida viss bisyssla kange om en anses
förenlig med den nämnda bestämmelsen. Om lärare begär det, skallen
högskolan lämna skriftligt besked i sådan fråga.

39 § En lärare vid sidan sin läraranställning innehar anställningsom av
eller uppdrag eller verksamhet enligt 3 kap.utövar 7 § högskolelagen
1992:1434 skall fortlöpande hålla högskolan underrättad detta FoU-om
bisyssla. Detsamma gäller lärarenär bisysslautövar haren annan som
anknytning till lärarens ämnesområde.

Disciplinansvar m.m.

fråga40 § I professor med anställning tidsbegränsning eller medutanom
anställning för viss tid inom konstnärlig verksamhet frågorprövas som

i 34 § lagen 1994:260 offentlig anställning och 15 § lagenavses om
1994:261 fullmaktsanställning Statens ansvarsnämnd.om av
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Specialmotiv högskoleförordningentill 4 kap.

§§föreskrifter 1-41 Allmänna

uttömmande vilka fårlärarkategorier finnasl § Paragrafen reglerar som
statliga Med och vidare behörighetsvillkor till-vid de högskolorna. nya

arbetsinnehåll i alla läraranställningarmed flexiblare bör be-sammans
kategorier anställda, vid sidan högskoleför-hovet skapaatt av avav egna

teknisk-administrativa personalen, i princip inteordningens lärare och den
Se avsnitt 7.4.2.föreligga längre vid högskolorna. även

2 Arbetsuppgifter 5-7 §§

6-7 Begreppet högskolan står i dessa paragrafer liksom i övriga-
paragrafer där den enskilda högskolemyndigheten för den eller deavses -
inom högskolan särskilt uppdrag eller särskilt delegerings-som genom
beslut till företräda högskolan i arbetsgivarfimktion. Påutsetts att en
institutionsnivå detta oftast prefekten motsv., här finns frihetär förmen
varje högskola finna sina former. Saknas utsedd företrädare följeratt av
2 kap. högskolelagen kap.och 2 3 § högskoleförordningen rektor äratt
arbetsgivarföreträdare i de flesta löpande ärenden.

§§3 Behörighet 8-1 7

behörighetsvillkor gällerallmäntstycket§ Här regleras i första8 ett som
läraranställningar. andra stycket, andraIminimivillkor för alla me-som

generellthögskolanför den enskildamöjlighetningen, har attöppnats en
behörighetsvillkor,två ytterligaretillläggaeller vid viss anställning

språkkun-område vissafrån och/ellervisstnämligen yrkeserfarenhet
naturligtvissig bestämmelsenriktaryrkeserfarenhetskaper. Såvitt avser

Såvitt språk-utbildningarna.yrkesinriktadei första hand demot avsermer
koppla ihop behörigheten med delssyftet bestämmelsenkravet medär att

från andraställas för bl.a. lärarebehövapå svenska kankrav som
allmänna inter-unionen, dels denEuropeiskamedlemsländer i

också språkundervisning andrainnebära ännationaliseringen, kansom
svenska.

få lämplig be-skulle lyckashögskola intefall9-17 I de ensom en
högskolelektor ochsåvittfinnsanställninghörig sökande till avseren

behörighet,någon saknaranställahögskoleadjunkt möjlighet att somen
följer indirekt regleringenmöjlighetdå alltid tidsbegränsat. Denna avmen

möjlighet.läraranställningar saknas dennai övriga4 kap. 35 § 4. För
någontidsbegränsat anställafrån generellabortses då denHär rätten att

behörighet.saknaskullevikarie, denneävensom om

befordratshögskoleadjunkt,den11 § I andra stycket ävenatt somanges
behörig hög-stycket, skallförstabehörig enligtutan att anses somvara
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skolelektor. Skälet till denna reglering möjlighet förär denävenatt ge
detta befordrade ha formellsätt möjlighet vidare i karriären tillatt att
biträdande professor. För detta krävs enligt 10 § bottenplattasenare som
minst behörighet högskolelektor. Se i övrigt vad i avsnittsägssom som
7.2.1.

4 Bedömningsgrunder §18

18 § Uttrycket bedömningsgrunder det gamla uttrycketmotsvarar
befordringsgrunder. Uttrycket har för korresponderaanvänts medatt
uttrycket i offentliglagen anställning LOA och anställningsförord-om
ningen.

5 Anställning §§19-32

Kapitlet såvälreglerar vad gäller generellt vid alla anställningarsom av
lärare vad gäller särskilt vid anställning professor och/ellersom som av
biträdande professor. föreskrifterGenerella således 19 § första stycket,är

Föreskrifter26 § 29-31 §§, för professor och biträdan-samt gemensamma
de professor 19 § andra stycket, 25 § föreskrifter27-28 §§ ochär samt
gällande enbart för professor 20 § första och andra styckenaär samt
21-24 står självfallet§§. Det varje enskild fritt till-högskola i sinatt
sättningsordnin besluta det gäller för professor och/eller biträdan-attg som
de professor påskall tillämpas andra anställningar,även t.ex.
intresseanmälan enligt § för uppnå21 rekryteringsmålatt som
högskolestyrelsen uppställt.

29 § paragraf redovisasI denna hur högskolan skall och bedömapröva
olika kriterier inför anställning. den förstaAtt allra prövningenen som
alltid skall prövning behörigheten såhar självklartgöras är ansetts attav
det inte tagits in i paragrafen.

6 Befordran §§33-34

Såvitt det institutet befordran skallhelt uppmärksammas detattavser nya
fråga formellt innebäromvandling anställning.är Dennaom en som en ny

anställning behöver tredje föregåsenligt 19 § stycket inte det krav påav
fastställande profil förgäller alla andra anställningar och beslutetav som

befordra någon enligtkan 13 kap. 2 § inte heller överklagas.latt

7 Tidsbegränsning anställning §35av

Här regleras de visstidsmöjligheter visstidsskyldigheteroch föreliggersom
lagen anställningsskydd LAS. de fallutöver I visstidsanställning ärom

enda alternativet framgår det ordet ska1l. Detta gällertextenav genom
för adjungerad lärare p. 2, obehörig högskolelektor högskoleadjunktoch
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p. 4, biträdande högskolelektor p. 5, gästlärare p. 8, och rörlig-
hetslärare övriga fall9. det möjlighetp. I är och bören som ges som

seriöst tillfälle inomvid varje forprövas högskolans rekryterings-ramen
och förhållandetpersonalpolitik och i det enskilda fallet.

Ijämförelse med gällande 21 § högskoleförordning har följande för-nu
ändringar skett:

K...r .E

Punkt 4: Tjänst lektor avseddär för långsiktig kunskapsupp-som som
byggnad och finansieradär med medel.externa

Punkt 8. Tjänst lärare har inrättats for fullgörandesom arbets-som av
uppgifter normalt ankommer på eller andra arbetstagare.som annan

Punkt 9.
a om arbetstagaren inte har behörighet for undervisning på den avsedda
nivån,
b om arbetstagaren innehar heltidsanställning inom högskolan eller
anställning 40än heltidstjänstsom avser utanförprocentmer av
högskolans område,

I samtliga dessa fall vi dessa bestämmelseratt antingen redanmenar
tidigare spelat sin roll eller i och med deut regleringama, bl.a. såvittnya

flexiblare arbetsinnehåll i alla läraranställningar,avser inte längre behövs.
Vi vill också hänvisa till de möjligheter till visstidsanställningar som
lagen anställningsskydd LAS avseende projektom och vikariat.t.ex.ger

Z .m. .

Punkt 3 gångenFörsta någon anställs högskoleadjunkt. För närvaran-: som
de bara regleratär avseende högskole1ektor. Här har dessutom förtyd-
ligats vad första gångenmed särskild kommentar nedan.som avses se-

Punkt 9: Person har tillsvidareanställning vid högskola ellersom en annan
statlig myndighet och har tjänstledi från denna anställning för arbetaatt

lärare vid högskolan "rörlighetslärare".som

2.-. ..

Övriga gjorda ändringar förutomär, anpassade språkliga förändringar,
vissa eller mindre självklara begränsningar högst årmer avseendetre
gästlärare och anpassning till nyheter i utredningsforslaget forskarassi-

biträdandeersätts högskolelektorn.stenten av



Bilaga 1534SOU 1996:166

Punkt Högskolelektor och högskoleadjunkt
reglerar möjligheten förstaDenna punkt gången någon anställs vidatt

någon högskoleområdetlandets högskolor för längre periodav en som
högskoleadjunkt ingåhögskolelektor eller tidsbegränsad anställning.en

anställningarGränsen för längre tidigare till tolv månadersär satt änmer
anställning.sammanhängande Kortare anställningar, följtdeäven om

på sammanlagtdirekt varandra, överstiger tolv månader uppfyllersom
således för tidinte kriteriet längre tolv månader. Det sagda innebärän

många anställningarnaturligtvis inte kortare bör sakna betydelse näratt
högskolan skall använda möjligheten till visstidsan-prövar om man en

enligt denna punkt- vadställning rekryterings- ochsagtsse ovan som om
personalpolitik.

punkt utländska lärarePunkt 3 och 6
Såledesbåda regleringar har EU-anpassats och gjorts likvärdiga.Dessa är

årtidsbegränsningen oberoende börjarden maximala tre somav om man
utländsk högskolelektor eller högskoleadjunkt.svensk eller

Ijanstledighet §368

visstidsanställ-med FöreskriftensammankoppladintimtParagrafen är om
9 hög-högskolelagen och 35 §stycket 2i andraning 3 kap. 3 §
årbegränsad tilltill tjänstledighetskoleförordningen. Rätten är tre per

förlängningeventuell begäranhögskola. Enindivid från respektive om
inomfråga högskolan Vemtjänstledighet avgör.eller är somenom ny

enligt internafölj befogenheten liggerdettahögskolan avgör varer avsom
och vad därunder punkt 2delegationsbeslutföreskrifter eller se ovan-

högskolan.begreppetsagts om
svåralltför plane-inte skall hamna ienskilda högskolanFör denatt en

in-månaders framförhållning. Regelnfyrainförtsringssituation har en
tjänstledighetbegärdskjuta försenthögskolan harnebär rätt attatt upp

tillhanda.kommit högskolanmånader från ansökanfyra det

§Vikariat 379

förhållandeprofessor ibiträdandeochprofessorvikariat förHär regleras
anställningar iföreskrivna för dessafinnsforrnaliareglertill de som

får reglerasläraranställningarövrigaVikariat förhögskoletörordningen.
år grundartillvikariatallatillsättningsordningen. Attlokala trei den upp

anställningsskyddlagenföljer 5 §visstidsanställningtillrätt omav
LAS.

§§10 Bisysslor 38-39

beskrivits reglernaallmärma motiven har relativt detaljeratI 9 kap. om
framhålla högskolansbisyssla. Vi återigen bara upplys-vill ävenatt om
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anmälningsskyldighet reglerad har högsko-ningsskyldi ghet och lärarnas är
själv efterhöra hos lärarna vilkakompletterandealltidlan rätt atten

har.bisysslor deämnesanknutna
högskolan hänvisas till punkt 2Beträffande begreppet ovan.

§40DisciplinansvarI 1 m.m.

tvångs-disciplin-, åtals-, avstängnings-,frågorRegleringen innebär att om
avskedsprövningar tillsvidarean-avseendeochläkarundersöknings-vis

anställda professorer för konstnärligtidsbegränsatochställda professorer
förgäller deansvarsnämnd. detsammaAttverksamhet Statensgörs av

följer lag 1994:261professoremafullmaktsanställda omav
övrigainklusiveövriga anställdaallaFörfullmaktsanställning. -

biträdande professoreradjungerade ochvikarierande,tidsbegränsade, -
på i 2 kap. 2 §högskolan reglerasfrågormotsvarande sättprövas somav

högskoleforordningen.
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högskoleförordningeniFörändringar 4 kap.utöver

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

2 Styrelse och rektorkap.

skallfor högskolaStyrelsenfor högskola skall 2 §Styrelsen2 § enen
själv beslutasjälv besluta

l-5punktpunkt 1-5
professorer ochantaletinrättande tjänst äm-som pro- omavom

dessa,nesinriktningenfessor, av
punkt 7-8.punkt 7-8.

i 2 kap.bestämmelsernakap. Avbestämmelserna i 2Av
§ fram-och kap. 710 och 14 37§ och 6§§, 3 kap.10 och 14

högskolan skallförgår styrelsenframgår förstyrelsenkap. 4 § attatt
också i vissa andrasjälvockså beslutasjälvhögskolan skall besluta

förstaifrågor defrågor deandra äni vissa än avsessomsom av-
stycket.i första stycket.ses

i första stycketFrågorförsta stycketFrågor i som avsesavsessom
personalan-dockpersonalan- a-ddock 7 avgörsa-d7 avgörs avav

vid högskolan,svarsnämndenvid högskolan,svarsnämnden omom
inrättad.sådan nämnd finns Attfinns inrättad.sådan nämnd Att enen

vissa fallifrågorfalli vissafrågor avsessom nuavsessom nu
skall Statensskall Statens prövasprövas ansvars-avansvars-av

framgår kap. 40nämnd 4framgår kap. 25nämnd 4 avav

ellerrektorBehörigrektor eller ll §Behörig§11 attatt varavara
uppfyller be-prorektor denuppfyller be-prorektor den ärär somsom

anställningforhörighetskravenhörighetskraven för tjänst som pro-
biträdande profes-professor,fessor eller lektor. som

högskolelektor.ellersor

övrigaFakulteter och3 kap. organ

defakultet hörTill3 §fakultet hör de§ Till3 somensomen
vetenskapsområdefakultetensvetenskapsområde inomfakultetensinom

verksamhetsområde,verksamhetsområde ochoch
professor,anställningharuppehåller tjänstinnehar eller som

högskolelek-professor,biträdandeprofessor,som
högskolelektor,biträdandeelleruppehåller lärar-innehar eller tor

forsk-anställning vidhardet krävs lägsttjänst for vilken ett
anställ-ningsråd, vilkendoktorsexamen, motsvarar

underning
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

innehar eller uppehåller tjänst
vid forskningsråd, vilkenett mot-

tjänst undersvarar

Som ytterligare villkor gäller Som ytterligare villkoratt gäller att
den i första stycket skall den i förstasom stycketavses skallsom avses
inneha eller uppehålla tjänsten anställd tidsbegränsningutan utanvara
tidsbegränsning eller förord-med eller med förordnande för minst två
nande för minst två år. Tjänsten år. Anställningen skall minstavse
skall minst halvtidstjänst- halvtidstjänstgöring.avse
göring.

5 kap. Doktorandtjänster 5 kap. Anställning dokto-m.m. som
rand m.m.

Begreppen "inrätta" och "tjänst" ändras i enlighet med terminologin.nya

6 kap. Tjiinstefiirslagsniimnd Kapitlet utgår

12 kap. Kommuners och landstings högskoleutbildning

§5 Kommuner och landsting skall 5 § Kommuner och landsting skall
för sin högskoleutbildning ha lärare för sin högskoleutbildning ha lärare
med den behörighet föreskrivs med den behörighet föreskrivssom som
i 4 kap. 12 i4 kap. 8 §0ch 13

Dessutom skall kommuner och Dessutom skall kommuner och
landsting ha lektorer i tillräcklig landsting ha högskolelektorer i till-
omfattning för utbildningen räcklig omfattningatt för utbild-att
skall kunna bedrivas på hög ningen skall kunna bedrivas påen en
kvalitativ nivå. För lektorer gäller hög kvalitativ nivå. För högskole-
de behörighetskrav föreskrivs lektorer gäller de behörighetskravsom
i kap.4 10 föreskrivs i 4 kap. §8 ochsom

11

Kommuner och landsting får inte 3 stycket oförändrat:e
anställa lärare professorer.som
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

skall Skall anställning föregås6 § Innan anställs 6 §lektor enen av
tjänsteforslags- handläggning därtillförslag ett ut-avges av en genom

för förnämnd styrelsen gäller detta bestäm-inrättas settsom organav
tjänsteför-sådan melserna kap. 3högskolan. För 4ien

slagsnämnd - -.-

utgårTjänsteförslagsnämnden - -. 2:a stycket-

Överklagande13 kap.

ÖverklagandenämndenÖverklagandenämnden för Till för2 §2 § Till
får Följande beslutf°ar högskolanhögskolan följande beslut av enav en

nämligenhögskola överklagas,överklagas, nämligenhögskola
beslut anställning, medbeslut tillsättning omav annan un-om

anställning dok-eller vika- dantagtjänst doktorandtjänstän somav
vikariattorand eller anställning påstatlig högskola,riat på tjänst vid

§eller anställning enligt kap. 354punkt 2-5.
enligtpunkt eller befordran9 4

vid§ eller kap. 34kap. 33 4
statlig högskola,
punkt 2-5.

Överklagande punkt skallenligt 1fårBeslut intenämnden över-av
till nämnden.klagas. inges

utgår.stycke JfrNuvarande andra
högskolelagen.5:1

parjigrafzlNy
Överklagande beslut2a § av om

skall föregåsanställning pröv-av
Överklagande-ningstillstånd av

Prövningstillstånd fårnämnden.
endast nämnden fin-meddelas om

attner
klagande anför sådana skäldena

grund för bifallasaklig attatt
överklagandet kan föreligga,

den klagande på sådanab visar
fel handläggningenallvarliga i att

beslutet detta skäl kan kommaav
upphävas elleratt

frågorärendet berör sådanc av
principiell betydelse prövningatt

ske.bör
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ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande och

kraftDenna förordning träder i den

i författningOm det lag eller i har beslutats regeringenen somen av
föreskrifthänvisas till har föreskrift i dennaersattsen som genom en

förordning den föreskriften.tillämpas i stället nya

föreDen lektor den med stöd kap.4 17 § ställninggettssom av
behörigbiträdande professor skall till anställning biträdan-ansessom som

professor.de

innehar tjänst forskarassistentFör den den gäller äldresom som
bestämmelser.

tjänst kungjorts ledig till ansökan föreOm den skall äldre be-en
tillsättning och behörighet till tjänsten tillämpasstämmelser i till-om

forsättningsärendet. stället vad därvid föreskrivsI som om
dock föreskrifterna itjänsteförslagsnämnd gäller denna förordning.

tillsättning inlettstjänst i tjänsteförslagsnänmdHar ärendeett avom
före utgången inte avgjorts, skall äldre bestämmelserännuav men om...,
tjänsteförslagsnämnd tillämpas.

Äldre fortfarande i frågabestämmelser gäller överklagandeom av
beslut tillsättning tjänst har meddelats före ikraftträdandetsomom av av
denna förordning.

övergångsbestämmelsernaSpecialmotiv till

Punkt 3
Regleringen idag ställning biträdandeinnebär den har gettsatt som som
professor blir biträdande professor enligtinte automatiskt den ord-nya

påningen. Vi vill uppmärksamma vad i avsnitt 7.2.4dock sägssom om
biträdande professor enligt de gamladen ställningatt getts somsom

anställas biträdande professor.bestämmelserna normalt bör som
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i förordningenförändringartillFörslag
lantbruksuniversitetSverigesfor1993:221

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

rektoroch2 Styrelsekap.

för Lantbruksuniver-§ StyrelsenLantbruksuniver- 3förStyrelsen3 §
sitetet beslutarbeslutarsitetet
punkt l-5Punkt 1-5

ochantalet professorertjänst äm-inrättande6. som pro- omavom
dessa,nesinriktningenfessor, av

punkt 7.punkt 7.

rektor eller§ Behörigeller 12rektorBehörig att12 § att varavara
uppfyller be-prorektor denuppfyller be- ärprorektor denär somsom

för anställninghörighetskravenför tjänsthörighetskraven pro-som
professor,statshono- stats-fessor, statsagronom,statsagronom, som

biträdan-statsveterinär,hortonom,lektor.statsveterinär ellernom,
högskolelektor.professor ellerde

beslutRektor får inte delegera15 §beslutfår delegerainte§ Rektor15
professor elleranställningochprofessortillsättning om avavom

sådanaprofessor ellerbiträdandei 4 kap.sådana tjänster avsessom
i 4 kap.på anställningaruppsägningbesluteller2 § som avsesom

uppsägning påbeslutfår § ellerövrigt 2arbetsbrist. lgrund omav
övrigt fårarbetsbrist. Igrunduppgifter.sinadelegerarektor av

uppgifter, såvi-delegera sinarektor
uttryckligt förbud finns förda iinte

tillämpligLantbruksuniversitetet
högskoleförordningenföreskrift i

1993:100.

övriga3 Universitetetskap. organ

fakultet hör de in-§Tillin- 2Till fakultet hör de§2 somensomen
vetenskapsområdefakultetensvetenskapsområdefakultetens omom

verksamhetsområdeochinneharverksamhetsområdeoch
professor,anställningharuppehållereller som

högskolelek-biträdande professor,professor,tjänst som
högskolelektor,eller biträdandetor
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

lärartjänst eller forskartjänst för har anställning statsagro-som
vilken det krävs lägst doktorsexa- statshortonom. statsveterinär,nom.

eller motsvarande kompetens, biträdande statsveterinär eller chefs-men
tjänst veterinär,statsagronom, stats-som

hortonom, statsveterinär, biträdande har anställning vid forsk-ett
statsveterinär eller chefsveterinär, ningsråd, anställningen motsva-om
4. tjänst vid forskningsråd, någon anställning under l-2om rar
tjänsten någon tjänst och anställningenmotsvarar knuten tillärun-
der 1-3 och tjänsten knuten till Lantbruksuniversitetet.är
Lantbruksuniversitetet.

Som ytterligare villkor gäller Som ytterligare villkor gälleratt att
den i första stycket skall den i första stycket skallsom avses som avses
inneha eller uppehålla sin tjänst anställd tidsbegränsningutanvara

tidsbegränsning eller med för- eller för minst två år. Anställningenutan
ordnande för minst två år. Tjänsten skall minst halvtidstjänst-avse
skall minst halvtidstjänst- göring.avse
göring.

Uänsteförslagsnämnder
7§ Vid finnsLantbruksuniversitetet Paragrafen utgår

änsteforslagsnämnder.

Andra ledamöter i tjänsteför-en
slagsnämnd den ledamotän som

universitetets studen-representerar
berörd fakultetsnämnd.ter utses av

övrigt tillämpasI bestämmelserna i
6 kap. högskoleförordningen
1993:100. För statsagronom,
statshortonom, statsveterinär och
biträdande statsveterinär gäller be-
stämmelserna professor.om

4 kap. Tjänster vid Lantbruks- 4 kap. Anställningar vid
universitetet Lantbruksuniversitetet

Begreppen inrätta 79 7atjänst och tillsätta till terminolo-anpassas nya,
gm.

fråga1 § I tjänster lärare, § frågal I anställningom som om som
doktorand, assistent och lärare, doktorand, assistent ochamanuens
vid Lantbruksuniversitetet gäller, vid Lantbruksuniversite-amanuens

vad föreskrivsutöver i detta gäller, vad före-utövertetsom som
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kapitel, 4 och kap. högsko-även 5 skrivsi detta kapitel, även4 och
leförordningen 1993:100. kap.5 högskoleförordningen

1993:100.

Tjänsterna får inrättas måni Befordran enligt kap. 33 § hög-4av
tillgång på medel. skoleförordningen 1993:100 till

biträdande professor får vid Lant-
bruksuniversitetet tillämpas även
på anställning statsagronom,som
statshortonom, biträ-statsveterinär,
dande eller chefsve-statsveterinär
terinär.
Nuvarande utgår2:a stycke

2 § Vid Lantbruksuniversitetet får 2 § Vid Lantbruksuniversitetet får
det måni tillgång fm-medel det i mån tillgång på medel fin-av av

tjänster anställningarstatsagronom, statsagro-nas som nas som
statshortonom, statsveterinär och statsveterinärstatshortonom,nom,
biträdande statsveterinär. och biträdande statsveterinär.

Innehavaren sådan tjänst Innehavaren sådan anställ-av en av en
punkt l-5. punkt l-5.ning

4 § Som befordringsgrund vid till- 4 § Som bedämningsgrund vid an-
sättning tjänster i 2 § ställningar i gäller2 §av som avses som avses
gäller vetenskapliggraden sådan sådangraden vetenskapligav av
skicklighet betydelse skicklighet betydelseär ärsom av som av
med hänsyn till tjänstens medämnesin- hänsyn till anställningens äm-
nehåll och beskaffenhet i övrigt. nesinnehåll beskaffenhet ioch öv-

rigt.

Särskild vikt skall fästas dels vid Särskild vikt skall fästas viddels
vetenskaplig skicklighet har vetenskaplig skicklighet harsom som
visats forskning och visats forskning ochgenom egen genom egen
försöksverksamhet försöksverksamhetsamt samtgenom genom
planering och ledning forskning planering forskningoch ledningav av
och försöksverksamhet, vid försöksverksamhet,dels och dels vid
skicklighet visad skicklighetsjälv- visad själv-genom genom
ständigt arbete inom ständigttjänstens arbete inom anställningens
ämnesområde. ämnesområde.

Vikt skall fästas vid förmåga 3 stycket oförändratäven :e
informera forskning ochatt om

utvecklingsarbete.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

utgårkap. Nuvarande styckegäller 4 4:eVid tillsättningen även
och § hög-andra stycket 1515 § a
1993:100.skoleförordningen

till- § Bestämmelserna kap.i 2 § 5 i 45 § Tjänster avsessom
§§ högskoleförordningenden 19-3 2efter förslagrektorsätts av omav

anställning professor gällerverk-tjänsteförslagsnämnd till ivars av
tillämpliga delar vid anställningarsamhetsområde tjänsten hör.

2isom avses

Överklagande6 kap. m.m.

ÖverklagandenämndenÖverklagandenämnden förTillför 2 §Till2 §
får följande besluthögskolanföljande beslutfårhögskolan avav

överklagas,Lantbruksuniversitetetöverklagas:Lantbruksuniversitetet
nämligentjänsttillsättningbeslut avom

medanställning,beslutdoktorandtjänstförundantagmed un-om
dok-anställningdantagvikariat,och somav

vikariatanställning påtorand eller2-5.punkt
§enligt kap. 35anställning 4eller

enligtbefordraneller 4punkt 9
§ högsko-§ eller kap. 34kap. 33 4

1993:100,leförordningen
punkt 2-5.

ÖverklagandeÖverklagandenämnden skallpunktenligt 1iBeslut av
nämnden.får tillförsta stycket inenligtärenden ges

utgår. JfrstyckeNuvarande 2:aöverklagas.inte
högskolelagen5:1

parjslgrafrNy
beslutÖverklagande§2a omav

föregåsskallanställning pröv-av
Överklagande-ningstillstånd av

Prövningstillstånd fårnämnden.
fin-nämndenendastmeddelas om

attner
skälanför sådanaklagandedena

bifallaförgrundsaklig attatt
föreligga,överklagandet kan

sådanapåklagandeden visarb
handläggningenfelallvarliga i att

skäl kan kommadettabeslutet av
ellerupphävasatt

sådanfrågorärendet beröre av
principiell betydelse prövningatt

ske.bör



Bilaga 1635SOU 1996:166

ÖvergångsbestämmelserochIkraftträdande

högskoleförordningen.förMotsvarande som
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Enkäter

docentkompetensmedLektorerEnkät 1:

högskolor-ochuniversitetenstatligatill de1996-04-09sändesEnkäten

na.
totalt ochkvinnor,lektorer män,antaletefterfrågadesenkätenI

uppgifternatotalt; bådakvinnor,män,docentkompetentahärav per
matematisk-naturveten-juridisk,humanistisk,farmaceutisk,fakultet

teolo-teknisk,samhällsvetenskaplig,odontologisk,medicinsk,skaplig,
veterinännedicinsk;skogsvetenskpalig,lantbruksvetenskaplig,gisk.

summa.

Anmärkningar:

teknisk-naturvetenskapligaoch denfakultetenfilosofiskavid denLärare
till någonämnestillhörigheteniutgångspunkthänförs medfakulteten av

Övriga fakultetema.de
antaletredovisaÄven skallfakultetsorganisationhögskola utan egen

fakultetema.angivnadeuppdelningmedlärare
1996.skallUppgifterna avse mars

och adjunkterlektorerForskning2:Enkät av

till:1996-04-23sändesEnkäten
och fannaceu-juridiskhumanistisk,inomalla inst.universitetUppsala
medicinsk ochteologisk,inomalla inst.universitetfakultet, Lundstisk

samhällsve-inomalla inst.universitetGöteborgsfakultet,mat.nat.vet
samhällsve-inomalla inst.universitetStockholmstenskaplig fakultet,

ochhumanistiskalla inst.universitetUmeå mat.-tenskaplig fakultet,
medicinskalla inst. inomuniversitetLinköpingsfakultet,nat.vet.

skogsvetenskapliginst. inomlantbruksuniversitet allaSverigesfakultet,
fakultet,odontologiskinomalla inst.institutetKarolinskafakultet,

Högskolanfakultet,tekniskinomalla inst.högskolanKungl. Tekniska
StockholmiLärarhögskolanfakultet,tekniskalla inst. inomi Luleå

iHögskolanalla institutioner,DalarnaHögskolaninstitutioner,alla
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i Växjö allaHögskolaninstitutioner ochTrollhättan/Uddevalla alla
institutioner.

följande två frågor:innehöllEnkät 2

och adjunkterlektorerutfördForskningsvolym tjänsteninom av
inkl. maj-juni1995-07-01-1996-06-30periodenunder prognos

1996.

LönekostnadAntal tjänster
ForskningTotaltForskningTotalt

Lektorer
kvinnor-
män- totalt-Adjunkter
kvinnor-
män- totalt-

heltidstjänstersammanlagda antaletdetfor totaltkolumnernaI anges
heltidstjänsterevalverade tilldeltidstjänsteradjunktlektor resp.som

kolum-för dessa lärartjänster. Ilönekostnadensammanlagdadenresp.
dessaforskningsvolymsammanlagdadenforskningför somangesnerna

denevalverad till heltidstjänsterfullgörtjänsteinnehavare sam-resp.
forskningsvolym.dennalönekostnadmanlagda motsom svarar

adjunkternas forskning.ochlektorernasFinansiering av

följandeforskning finansieras sättangivenLönekostnaden för ovan
tkr:

universi-anvisasregeringenmedelandraFakultetsmedel ellerl som av
forskningtetet/högskolan for

forskningsrådMedel från
Sektorsforskningsmedel

medelAndra statliga
kommun/landstingMedel från

fonderellerMedel från stiftelser
svenska företagmedel från

Källorandra internat.från ellerMedel EU
uppdragsverksamhet etc..tidigareinkl. överskott påmedelAndra
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lärareolikamellanarbetsiördelningenUndersökning3:Enkät av
institutio-vidintervjuertillkomplementochunderlaghögskolani -

nerna

institutioner:följande 26tillvände sigEnkäten
universi-LundsKlassiska inst.universitet,Stockholmsinst.Historiska

Företagsekomnomiska inst.SU,inst.Juridiskainst LU,Engelskatet,
föruniversitet, Inst.GöteborgsPedagogiska inst.universitet,Uppsala

ungdomspeda-ochför barn-LU/Malmö, Inst.ämnesteorimetodik och
föruniversitet, Inst.Umeåvägledningochspecialpedagogikgogik,

Karolin-infektionssjukdomarochpatologi,mikrobiologi,immunologi,
bioveten-farmaceutiskförUmU, Inst,medicinförinstitutet, Inst.ska

Linköpingsdatavetenskapförbiokemi SU, InstförUU, Inst.skap
förLiU, Inst.institutionenMatematiskaSU,Fysikumuniversitet,

KTH, InststadsbyggnadocharkitekturförKTH, Inst.maskinteknik
special-förskogsskötsel SLU, InstförSLU, Insthusdjursgenetikför

Örebro, förInst.iHögskolaninst.HumanistiskaHLS,pedagogik
be-ochsamhälls-förGävle/Sandviken, InstiHögskolanekonomi
ochplaneringfysiskförHalmstad, InstiHögskolanteendevetenskap

informa-föroch Inst.Karlskrona/RonnebyiHögskolanbyggteknik
ochinstitutetDramatiskatillMitthögskolan, samttionsteknologi

Stockholm.iMusikhögskolanKungl.

Omsättning1
övriggrundutbildning,reguljärförtkrikostnadernaHur stora var
univ./andraförutbildningelleruppdragsutbildninggrundutbildning

uppdrags-forskarutbildning,ochforskninginomvetenskaplighögsk.,
blideberäknasoch hur1994/95budgetåret storaövrigtforskning samt

tolvmånadersperioden1995/96

Anställda2
motsvarandeoch hur ärinstitutionen stortvidanställdamångaHur är

skallföljandei deliksomfrågai dennaUppgifterna avsepersonår.antal
tolv-1995/96föruppskattningmöjligtoch1994/95budgetåret enom

befattningar:följandespecificerasFrågan pro-månadersperioden.
inkl.adjunktforskarassistent,lektor,professor,adjungeradfessor,

gäst-/timläraredoktorandtjänst,innehavarelektor,nordisk/utländsk av
övrigochpersonaladministrativpersonal,tekniskpersonår,endast

personal.
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3 Forsknings- och utbildningsuppgifter andra lärareänav
vilkenI utsträckning förekommer det andra lärare fullgör forsk-änatt

nings- och eller utbildningsuppgifter Hur många inte ärpersoner, som
lärare, fullgör sådana uppgifter och hur del tjänst eller hurstor av en
många heltidstjänster kan dessa insatser uppskattas omfatta. 1994/95 och
1995/96.

4a Forskningsuppgifter lektorer och adjunkterav
vilkenI utsträckning utför lektorer och adjunkter handledningsuppgifter

inom forskarutbildning eller bedriver forskning i tjänsten Huregen
många lektorer/adjunkter fullgör sådana uppgifter deloch hur stor av en
tjänst eller hur många heltidstjänster kan dessa insatser uppskattas
omfatta. Summa och personår jämte beräknad kostnad i tkr.personer
1994/95 och 1995/96.

4b Forskningsuppgifter lektorer och adjunkter, finansieringav
fördelarHur sig kostnaderna för lektorers forskningoch adjunkters

enligt fråga på olika finansiärer4a Andel i 1994/95 ochprocent
1995/96. Finansiärer: ospecificerade fakultetsmedel, fakultetsme-riktade
del för lektorers forskning rörlig forskningsrådsmedel,resurs,etc.
sektorsforskningsmedel, andra statliga medel, uppdragsforskning inkl.
överskott fr. tidigare uppdragsverksamhet eller medel.andra

Uppgifter5 grundutbildning professorer och forskarassi-inom av
stenter

vilkenI utsträckning fullgör professorer och forskarassistenter uppgifter
inom den grundläggande högskoleutbildningen professorer/Hur många
forskarassistenter fullgör uppgiftersådana och hur del tjänststor av en
eller hur många heltidstjänster kan dessa insatser omfattauppskattas
1994/95 och 1995/96. Beräknad kostnad tkr.

Uppgifter6 grundutbildning och administrativa uppgifterinom av
innehavare doktorandtjänster eller medassistenter tjänst ärav som

förenad med utbildningsbidrag
många innehavareHur doktorandtjänst/assistenter med utbildnings-av

bidrag fullgör uppgifter inom grundutbildning och administrativa uppgif-
och hur del tjänst eller hur många heltidstjänster kan dessater stor av en

insatser sammanlagt uppskattas omfatta 1994/95 och 1995/96. Beräk-
nad kostnad tkr.
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detuppgifter och andra uppgifteradministrativaLärares inom7 sam-
lade utanförF0 U-systemet institutionen

uppdrag i fakultetsorganandra uppgifter kanExempel på sådana vara
ledamoteller sakkunnig,högskolestyrelse,eller opponent avsomsom

redaktörandra vetenskapligaforskningsråd ellerakademier, organ, som
eller hurdel lärartjänstvetenskapliga tidskrifter. Hurför storetc. av en
omfattauppskattasinsatser sammanlagtkan dessaheltidstjänstermånga

adjungeradprofessor,med fördelning på1995/961994/95 ochPersonår
nordisk/utländskoch adjunkt inkl.forskarassistentlektor,professor,

lektor.

bisysslor8 Lärares
mångalärare bisysslor Hurinstitutionensutsträckning harvilkenI

bisysslorpersonår kan lärarnasmångabisysslor och hurlärare har
fördelning1995/96 med1994/95 ochomfattauppskattassammanlagt

och adjunktforskarassistentlektor,adjungerad professor,professor,på
lektor.nordisk/utländskinkl.

rörlighet9 Lärares
vid universitet9a Examen annat

från detgrundexamen/doktorsexamenharmånga lärarnaHur egnaav
univer-hur frånhögskolan och mångauniversitetet eller den annategna

professor, lektor,adjungeradprofessor,Fördelning påsiter/högskola
och adjunkt.forskarassistent

högskolaellervid9b universitetUänstgöring annat annan
månaderminst 6tjänstgjort stadigvarandeharlärarnamångaHur av

universitet/vid utländsktuniversitet/högskolavid svensktannat resp.
forsk-lektor,adjungerad professor,professor,Fördelninghögskola

adjunkt.arassistent och
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RiksrevisionsverketsUtdrag rapportur

och högskoloruniversitetBisysslor inom
universitetBisysslor inomRRV 1995:45RiksrevisionsverketsUr rapport om

och högskolor

Sammanfattning

Utgångspunkter

RRV har vid universitetRiksrevisionsverket granskat bisysslor
högskolor. Utgångspunkten måstehögskolan hanteraoch är att

bisysslorbalansproblem vad gäller och uppdrag. Etttvå externa
tillåtna otillåtna andramellan och bisysslor. Detgäller gränsen
bisysslor på sådantoch uppdraghanterahandlar sätt, attattom

verksamhet inom utbildning ochordinarie högrehögskolans
eñersätts.forskning inte

genomförts förstautifrån två perspektiv. DetGranskningen har är
förd hur högskolan tillämpar regelverketkontrollperspektivet, v s

hindra den utökade till bisysslor miss-ochförebygga rättenattatt
också bedömning vilketDärvidbrukas. görs utrymmeen av re-

uppnås.högskolan för detta ska kunna Detgelsystemet attger
högskolanfokuserar samverkan, d hurperspektivetandra v s

främja ömsesidigbisysslor ska bli medel förför attettattagerat
högskola intressenter. Bisysslorochmellansamverkan externa

via hög-den organiserade samverkan skermedjämförs här som
uppdragsverksamhet.skolornas

behandlas.frågeställningarFöljande

lagen för högskolan ska kunnaVilket attutrymme gerv
otillåtna bi-förhindra förekomstenochförebygga av

sysslor

styrning lärares bisysslorrutiner förFinns av-

på vilket bisysslor och uppdragmån och harvilkenI sätt-
ochmellan högskolaoch berikat kunskapsutbytetpåverkat

intressenterexterna

ordinarie verksamhetpåverkas högskolansmånvilkenI-
bisysslor uppdragekonomi ochoch av

fortsättningen1 I användsgenomgåendebegreppethögskolanför betecknaatt
universitetenoch högskolorna.
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Observationer

Arbetsgivarens begära information lärarnas bisysslorrätt att ärom
begränsad. Många prefekter sig i praktiken ha små möjlig-anser
heter leva till förebygga och förhindraatt ansvaret att attupp
lärarnas bisysslor inverkar negativt på den ordinarie verksam-
heten.

Granskningen visar kunskapen den lagstiftning regle-att om som
högskolelärares utökade bedriva bisysslor oñarätt att ärrar

mycket begränsad. framkommerDet det okäntäven äratt att
bisyssla all utförsverksamhet vid sidan tjänsten ochavser som av
inte bara sådan innebär ersättning utgår.attsom

mångaPå institutioner finns stöd i författning, praxisutan en som
innebär lärare ha vid sidan den ordinarierättatt attanses av
tjänsten bedriva bisyssla i omfattning 20 %motsvararen som av

heltidstjänst, vilket detsamma arbetsdagär vecka.en som en per
har visat lärarnaDet sig i utsträckning känner till dettaatt stor

riktvärde medan kunskaperna gällande lagstiftning ärom mer
begränsade.

Bedömningar

Regelverket inte högskolan tillräckligtidag förutrymme attger
effektivt förebygga och beivra otillåtna bisysslor. Såväl statsmak-

högskolan och den enskilde läraren har för bi-terna, attansvar
sysslor sköts fonner.under acceptabla Idag ligger förett stort an-

på den enskilde läraren.svar

definitionerDet behövs tydligare tillåtna- respektive otillåtnaav
bisysslor för högskolan bättre möjligheter förebygga ochatt attge
förhindra skadliga konsekvenser för högskolans verksamhet.

också viktigtDet statsmakterna betonar gränsdragningarär att att
för bisysslor ska ha utgångspunkt lärarna anställdaärattsom av
högskolan och deras lojalitet därför primärt ska ligga där. Ut-att
övande ämnesanknuten bisyssla kan inte den enskildeav ses som

ensak.lärarens Istället det önskvärt med öppenhet kringär större
bisysslor. viktig förutsättning förEn detta arbetsgivaren fårär att

utökad fråga de anställda deras ärnnesanknutnarätt atten om
bisysslor.

ändratEtt regelverk bör bidra till balansskapa mellan denatt
fiihet förutsättning för framgångsrikt vetenskapligtärsom en



Bilaga 1737166sou 1996:

kvali-verksamhet godförarbete och det avgemensamenansvar
framgångsrikt vetenska-förutsättning förockså det ärtet ensom

pligt arbete.

otillåtnahindrafinns förmedeldebedömerRRV attatt som
vilka reglerInformationenfulltbisysslor inte används ut. somom

ibisyssloma ininteVidareotillräcklig.gäller ofta ettsättsär
riktlinjer för verksam-strategier ochövrigasammanhang med

heten.

alltidföranleder inteuppmärksammasOtillåtna bisysslor som
sanktioner.fall vidtasoch i mycketfrån högskolanreaktioner

fortsätta ochtillåtelseoñatolkasutebliven reaktionEn attsom en
blirallvarligtSärskiltutvidgats.bedriva bisysslorrättenatt att

dessaeftersomprofessorerbisysslorotillåtnadetta utövas avom
övrigaföredömenoñaämnesföreträdare ochofia är avsomses

anställda.

strategierochtydligareformuleraHögskolan kunna gränserbör
respektive uppdrag.bisysslabedrivasskaavseende vad somsom

ha möjlighetinstitutionerflerabedömning bör attEnligt RRVs
påantalet uppdragökafinansieringöka sin attexterna genom

högskolanfordrarförekommande bisysslor. Dettabekostnad attav
påefterfrågasvilken kompetensdels har kännedom somom

upparbetatsde kontaktnätutnyttjarmarknaden, dels genomsom
förstärka eko-högskolanPå så kanbisyssleverksamheten. sätt

utförasskavadmellanmedvetna valnomin göraatt somgenom
bisyssla.utförasskaoch vaduppdrag somsomsom

FoU-kun-spridningmedel förbisysslorbedömerRRV att avsom
önskvärdgivitdetpå sådantoñaskaper inte har sättanvänts att

Inomintressenter.högskolan ochmellaneffekt på utbytet externa
bi-respektive otillåtnatillåtnadiskussionerför fortsatta omramen
skavilka bisysslorfokuserashögskolan, börpåsysslor även som

bör skeönskvärda. Dettarespektive ickeönskvärdavaraanses
1985till lärarnamotivenbakomliggandeutifrån de att o m

kunnaFoU-bisysslor. Förbedrivautökad attgivits rätt atten
krävsFoU-kunskapereffektivt utbyteståndtill enett- avmer

önskvärtdetavgränsning attinriktning och ärklarare närav
uppdragsverksamhet.respektivebedriver bisysslorlärare

Förslag

högskolan.såvälregeringensig tillförslag riktarRRVs som
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Förslag till regeringen

Regelverket

bör förtydligas så innebörden i begreppetRegelverket att
FoU-bisyssla klargörs. Vidare tolkningenbör begrep-av

nämnvärd omfattning klargöras så det klart fram-attpet
fråga verksamhet vid sidangår det ordinarieäratt om av

nämnvärd varaktighettjänst. det gäller bör det preci-När
tid, återkommandemed avseende på uppdragt exseras

deltagandehos kund eller aktivt bolag.isamma

såskärpning lagen bör arbetsgivarenEn övervägas attav
uppgifter ochbegära arbetstagaren harhar rätt attatt

förekommandevid anmodanskyldighet att rapportera om
eller liggerämnesanknutna verk-bisysslor är närasom

bedriver.samhet högskolansom

önskvärt reglerna tydliggör skillnadenDet är även att
tillmellan bisysslor kan höra privatlivet ochsom anses

ämnesanknytningen kanbisysslor genom ansessom vara
hålls underrättadbefogat arbetsgivarenatt om.

kan ändringar i högskolelagen,Dessa förslag hög-avse
skoleforordningen, lagen offentlig anställning, anställ-om

förningsförordningen avtalet tjänster inom högsko-samt
lan.

Sanktionsmöjligheter

Regeringen bör hur kan öka möjligheternaöverväga man
in sanktionsmedel otillåtna bisysslorsätta gentemotatt

bisysslor.eller dem vägrar rapporteramot som

syftar till ställningsäkra och legitimitetInsatser attsom
för tillämpning, uppföljningför dem ochsom ansvarar

regelverket bör ocksåkontroll övervägas.av

till högskolanFörslag

Gränsdragningar

kontinuerliga bedömningarRespektive högskola bör göra
arbetshindrandeförtroendeskadlig,bisyssla ellerärav om

universitets-åvilarkonkurrerande. ellerAnsvaret ytterst
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till institutions-delegerasuppgifterhögskolestyrelsen. Om
ledninghögskolansfortfarandestyrelsema detär som

bi-för otillåtnauppdragsgivareinför sina attansvarar
sysslor inte förekommer.

Sanktioner-

möjliggörreglerutformaHögskoleledningama bör som
elleruppmärksammasotillåtna bisysslorsanktioner när

bör dess-Sanktionerprefekt.från respektiverapporteras
verk-varitåtgärderanvändas andraregelmässigt närutom

bi-tolkassanktioner kanningslösa. Uteblivna attsom
varit tillåten.sysslan egentligen

Policy-

ingåbörpolicydokumentstrategi- ochhögskolans ävenI
kunskapsspridning skavilkenriktlinjer för typ somav

uppgiftervilkauppdragsområdetprioriteras inom samt
Högskolan bör där-bisysslor.utförslämpligen somsom

finansieringenöka denmöjlighetervid beakta externaatt
lederde insatserpremierafinna former för attsamt som

uppdrag.till

totalaför denhögskolanSamtidigt har ut-attett ansvar
bisysslor och uppdragverksamhetenåtriktade tgenom ex

ordinarieutföra detförsämrar möjligheternainte att upp-
forskning.utbildning ochdraget inom högre

lnstitutionsnivån-

säkerstäl-rutinerInstitutionsledningarna bör upprätta som
informationfortlöpandeanställdaler allaatt reg-omges

tillämpning.lokalför bisysslorler samt om

uppgiften ochuppdragformitredjeFrågor "den avom
inom institutions-återkommandediskuterasbisysslor bör

uppmärk-fördelskollegiet. Dettaistyrelse och attmöten
för skapadelsverksamheten störremål idetta attsamma

frågan.ivärderingaröppenhet och gemensamma

uppgiften detredjemedden3kap, §2 attl högskolelagenl2 avsesmom
ska kommainom högskolanutvecklaskunskapforskningsrönoch den som

tillgodo.övriga samhället
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Bilaga 2:
Sammanfattning och förklaring Iagtexten för bi-av
sysslor

bisyssla innebärAtt arbetar anställning,utöva att extraen man
uppdrag eller verksamhet vid sidan ordinariesitt arbete.egen av
Det betydelse detta arbetet ekonomisk ersättningär utan om ger

Äveneller arbete för huvudarbetsgivaren ellerextra annan
myndighet kan bisyssla. Som huvudregel gäller bisysslorattvara

tillåtna.är

Varför regleras bisysslor
Det finns två anledningar till reglering statstjänstemärmensen av

vid sidan tjänsten ha tjänst eller bedrivarätt att av en annan en
verksamhet.

l intresseStatens tjänstemännen i tillräcklig mån sinatt ägnarav
arbetskraft det arbete han får lön för. Uppgifter vid sidan om
tjänsten får alltså inte påverka det ordinarie arbetet.

2 Rättsliga krav privata intressen inte får inverka på tjäns-att
tjänsten och allmänhetens förtroendesätt utövatemannens att att

för myndigheten inte får rubbas.

Vad lagensäger
frågornaStaten reglerar bisysslor dels i författning, dels iom

kollektivavtal. framgår vilken utsträckning deDär och iom an-
fårställda sig bisysslor.ägna

finnsDet begränsningar föreskrivna för bisysslor,tre typer av
nämligen:

förtroendeskadliga bisysslor-
arbetshindrande bisysslor-
konkurrensbisysslor-

har i förhållande tillLärare vid högskoleenhet sedan 1986, stats-
Bisysslori övrigt, utvidgad bisysslor.tjänstemän rätt utövaatten

utvecklingsbisysslor kanforsknings- ochämnesbundnaärsom
förtroendeskadliga selärare bedömasutövas attutan somav

vidare förklaring nedan.

Förtroendeskadlig bisyssla
allmäntomoffentlig anställninglagen 1994:206I 7 § ettges

bisysslor.förbud k törtroendeskadligainnehaatt s
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arbetstagare får"En ha någon anställning ellerinte något upp-
ellerdrag någon verksamhet kan rubba förtroendet förutöva som
ellerhans någon arbetstagares opartiskhet arbetet elleriannan

kan skada myndighetens anseende."som

Förbudet ska bakgrund objektivitetsprincipen i kap.lmotses av
regeringsforrnen reglerna9 § och jäv i ochll 12 förvalt-om

ningslagen 1986:223.

Bland de bisysslor sällan omfattastorde förbudet ärsom av
statliga och kommunala uppdrag i allmänhet-
politiska eller andra ideella förtroendeuppdrag-
fackliga förtroendeuppdrag-
uppdrag på grund domstols förordnande enligt föräldra-av en-

balken.

för lärareSärskilda regler vissa
högskoleenhetvid har sedan 1986 utvidgadLärare rätt utövaatt

skulle betraktas förtroendeskad-bisysslor kunnasom armars som
liga bisysslor kap 7 § Högskolelagen.3 Lärarnas intresse attav

exploatera sina kunskaper under vissakunna förutsättningaranses
sammanfalla med samhällsintresset lärarnas kompetensatt även
kommer till användning utanför högskolan. Lagen därförger

möjligheter för lärare och forskareutökade sig kägnaatt s
FoU-bisysslor’.ämnesbundna Lagtexten lyder följer:som

högskola får sidan" En lärare vid vid innehasin tjänsten av
anställning eller verksamheteller uppdrag forsk-utöva som avser

och utvecklingsarbete ämnesområde,ning inom tjänstens om
läraren därigenom skadar allmänhetens förtroende för hög-inte
skolan. bisyssla ska hållas klart åtskild frånSådan lärares tjäns-
teutövning.

bisysslorfidga finns bestämmelserI lageni övrigt iom
oflentlig anställning.1994:600 om

för förtroendeskadarisken ska både enligtNär LOAprövarman
hänsyn till omfattningenoch Högskolelagen arbetstagarenstas av

myndighetensbisyssla den berör arbetsområde.och Det kanom
bisysslan medför förmånerha betydelse ekonomiskavidare om

för förtroendeskadaarbetstagaren. Risk vid lärares FoU-bi-för
kan föreliggasysslor t ex

1992:14347§ Högskolelagen1 3 kap.
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rörelseavgörande inflytandelärare har överett enom en-
institutionensinom denverksamhetbedriver egnasom

ämnesområde.
harbisysslorinstitutionvidlärare ettflera genomenom-

utanför högskolanekonomisktgemensamt engagemang
påverksamheteninriktningenpåverkakanoch detta av

institutionen.

inflytandeockså beaktas. Jutjänsteställning ska störreLärarens
verksamhetsområde desto ärstörrehögskolansharläraren över

fortroendeskadlig.bisyssla kanrisken att vara

Arbetshindrande bisyssla
denforriskinnebärbisysslorfår inte ha attArbetstagare som
avdi lAvtalstextenblir lidande.tjänsteutövningenhuvudsakliga

lydelse.följandeharATH7-Par l mom

till arbets-uppgiftanfordran lämnaskyldig på"Tjänsteman är att
bisyssla.inneharomfattning hanvilkenhuruvida och igivaren

arbets-endastbisyssla får avkrävasUppgiften tjänsteman omom
tillmed hänsyndärtill tjänstemannensanledningfinnergivaren

tjänsten.utövasätt att

upphöradelvishelt ellerfår åläggaArbetsgivare tjänsteman att
inverkar hin-bedömandeenligt arbetsgivarensbisysslamed som

"drande på tjansteutovningen.

falli vissaendastarbetsgivarenfåravtalstextenframgårSom av
och derasbisysslorinnehavuppgiftarbetstagareavkräva avom

omfattning.

Konkurrensbisysslor
för konkurrensföreliggerriskinnebärKonkurrensbisysslor att

i avd 7-1bisysslan. Avtalstextenarbetet ochordinariemellan det
lydelse.följandeATH har2Par mom

ellerajfärs-bedrivermyndighetvid"Tjänsteman upp-som
hahos,uppdragelleranställninginnehafårdragsverksamhet inte

områdetföretagdriva inomellereller självdel i annangenom
förvärvssyfteheller utövaverksamhet och iför denna inte annars

konkurrensbisyssla.områdenämndaberörverksamhet som

arbetsgivareden mångällerstycketförsta inte iDet isägssom e
medgivande lämnats, tjänstemannensådant ärHar .medger annat.

1
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skyldig lämna uppgift till arbetsgivareanfordranpåatt artenom
konkurrensbisysslan.och omfattningen "av

frågorDet regeringen medgivande haär prövar attomsom en
konkurrensbisysslaz. Regeringen har i enstaka fall medgivit ar-
betstagare konkurrensbisyssla.haatt en

också skada myndighetensKonkurrensbisyssla kan anseende eller
på förtroendeskadlig enligt 7 § LOA 1994:600.sättannat vara

frågorMyndighetens skyldighet informera i bisyssloratt om
HögskoleförordningenEnligt Anställningförordningen och är

lämpligt informeramyndigheterna skyldiga på arbetstagar-sättatt
får förekomma.vilka bisysslorna om som

Anställningförordningen
§ myndighet ska informera vilka11 En arbetstagare bi-sina om

sysslor myndighetens bedömning förenligaenligt medinte ärsom
oflentlig anställning.§ lagen7 1994:260 om

§ ska begäran arbetstagare lämna12 Myndigheten på ettav en
förenligskriftligt huruvida bisyssla med § lagenbesked 7ären

oflentlig anställning.1994:260 om

Högskoleförordningen kap4
§23 Högskolan ska på lämpligt informera lärare vilkasätt om

bisysslor bisysslor kan förenligaeller slag inte ansesav som vara
högskolelagenmed 3 kap § 1992:1434.7

Högskolan läraren huruvidaska råd bisyssla kanvissom enge
med denförenlig nämnda bestämmelsen. Om lärareanses en

högskolan skriftligtbegär ska lämna besked sådan fråga.det, i

information kan lämnas i samband med tjänstenDenna till-att
också fortlöpande. Informationenbör lämnas bör lämp-träds men

skriftlig’.ligen vara

anmäla bisysslorArbetstagares skyldighet vissaatt
arbetstagarnabisysslor harfortroendeskadliga ingenVad gäller

föranmälningsskyldighct, de har själva bedömning-ansvaretmen
tillåten. framhålls emellertidbisyssla Det dåär atten omav en

arbetsgivar-framgår förordningen 1983:142 medregeringens2 Detta av
omtryck 1990:l 176.nyckel

JO ämbetsberättelsen1974 5523 i s
1970:72Proposition 774 s
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bedöm-anställdemyndigheten har bättre förutsättning denän att
Arbets-förtroendeskadligt.innehav bisysslan kanma om av vara
uppfatt-myndighetensuppgifthar därför fårätttagarna att om

fråntar dockfrån myndighetenning i frågan. Ett positivt besked
medförenlig lagför bisysslaninte arbetstagaren ärattansvaret

och förordning.

gäller förreglerlärare vid högskolan gäller, deFör utöver som
de bisyssloranmälningsskyldighetstatstjänstemän, särskild aven

ämnesbundnaHögskolelagentillåtna enligt kap §3 7ärsom
FoU-bisysslor.

Högskoleförordningen kap4
skyldigforskning§ lärare kan ingå24 En i ärtjänst attvars
omfattningnämnvärdhögskolan bisysslorunderrätta sina avom

ämnesområde.och varaktighet inom tjänstens

"nämnvärdvalt olika tolka begreppetHögskolor har sätt att om-
ämnesbundnabeslutatfattning varaktighet". Vissa haroch att

heltidstjänst%FoU-bisysslor överstiger l0 % 20 av ensom -
varaktig-terminhalvår elleromfattning och löper över ett en

definiera begreppet.Andra intehet ska anmälas. har valt att
varaktighetochomfattningbisysslansför uppskattaAnsvaret att

ligger fallen på den enskilde.i båda

uppgifterinför arbetsgivaren begäraMöjligheter att om
bisysslor

uppgif-begära inmöjlighetArbetsgivare har endast begränsad att
anställdas bisysslor.deter om

Förtroendeskadlig bisyssla
bisyssloranställdasuppgiñer deinteArbetsgivaren kan kräva om

bisyssloranmälaskyldighetpåminna läraresenbart att avutan om
på denliggervaraktighet.omfattning Ansvaretnärrmvärd och

enskilde.

bisysslaArbetshindrande
endast krävafår arbetsgivarenUppgiften bisysslasådan omom

tjänstemannenstill sättdärtill hänsynfinner anledning medman
tjänsten.utövaatt

Konkurrensbisyssla
hanmedgivenkonkurrensbisyssla ärfåttarbetstagare harOm

arbetsgivaretilluppgiftskyldig på anfordran lämna artenatt om
med-sådantingetHarkonkurrensbisysslan.och omfattningen av
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sådana uppgif-inte begära inarbetsgivarengivande lämnats kan
ter.
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