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Området  för  humaniora  och teo log i  

Forskn ingsnämnden 

 PROTOKOLL

2007-08-27 
 
15.15-17.30

 

 

 
 
 

Närvarande ledamöter Gunnar Broberg professor  
 Merle Horne professor  
 Sara Kjellberg forskarstuderande  
 Björn Larsson professor t o m § 135 
 Jan Svensson professor, områdesordförande ordförande 
 Thord Svensson forskarstuderande  
 Helena Röcklinsberg universitetslektor t o m § 132 
 Lynn Åkesson professor  
    
Övriga närvarande Carin Brenner  fakultetssekreterare sekreterare 
    

 
§ Ärende Beslut 
   
128 Utseende av justeringsperson. Gunnar Broberg utses. 
   
129 Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställs i utsänt skick med tillägget § 8 

Forskarskolor för yrkesverksamma lärare. 
   
130 Meddelanden. 

 
 
 

Ordföranden meddelar att en rapport om Vårdalinstitutets 
verksamhet finns på sekreterarens rum.  
 
Ordföranden informerar om att SABs nästa besök 
förhoppningsvis kommer att äga rum i början av nästa år. 
 
Björn Larsson berättar att Humanistlaboratoriet har 
sammanställt en rapport enligt uppdrag från 
områdesstyrelsen. Nämnden kommer att informeras om 
rapportens innehåll.   

   
131 Kommissionens Green Paper.  

 
Green Paper. The European Research 
Area: New Perspectives, bilaga § 131A 
 

Remiss: Grönbok Nya perspektiv på 

Europeiska forskningsområdet, bilaga 

131B 
 
 
 

Ordföranden presenterar förslagen och frågeställningarna i 
Kommissionens Green Paper.  
 
Efter diskussion sammanställer nämnden sina synpunkter i 
enlighet med bilaga § 131B.  

132 Gemensamma forskningsresurser. Ordföranden redogör för budgetläget, som nu tillåter 
satsningar på gemensamma forskningsresurser.  
 
Efter diskussion beslutar nämnden att föreslå användning av 
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medel för tre olika ändamål inom området: 
 
a) Utlysning av tvååriga post doc-anställningar 
 
b) Utlysning av begränsade forskningsinsatser, motsvarande 
högst tre månaders arbetstid. Ansökan ska kunna avse 
fullföljande av pågående arbeten, publiceringsstöd, arbete 
med omfattande ansökningar etc. 
 
c) Eventuell förstärkning av institutionernas basresurser 
 
Nämnden föreslår att det i utlysningarna ska framgå att 
användningen av de aktuella medlen inte inkräktar på 
övriga forskningsmedel. 
 
Nämnden föreslår vidare att ansökningarna hanteras 
centralt på området och att ärendena bereds i nämnden för 
beslut i områdesstyrelsen.  
 
   

   
133 Lunds universitets 

forskningsutvärdering.   
 
Lunds universitets projekt för 
kvalitetssäkring inom forskning, bilaga 
§133 

Ordföranden redogör för det preliminära förslaget avseende 
universitetets forskningsutvärdering. Förslaget medför bland 
annat att området måste diskutera ämnesgrupper för 
utvärdering.  

   
134 Tvärvetenskapliga seminarier.  Nämnden ger Lynn Åkesson i uppdrag att arbeta med 

projektet ”Guldkanten” som ska innehålla förslag på 
mötesplatser för områdets forskare och tvärvetenskapliga 
seminarier. Arrangemangen ska vara återkommande och 
anordnas en gång per termin. 

   
135 Forskarskolor för yrkesverksamma 

lärare. 
 
Inbjudan till universitet och högskolor att 
anmäla intresse om att organisera och 
medverka i forskarutbildning för lärare 
genom forskarskolor, bilaga § 135 

Ordföranden konstaterar att institutionerna ska inkomma 
med förslag till forskarutbildningsnämnden.  
 
Nämnden ställer sig frågande till varför regeringen genom 
förslaget vill satsa på licentiatutbildningar när tendenserna 
på senare år varit de motsatta. 

 
 
Vid protokollet   
 
 
Carin Brenner  
 
 
Justeras 
 
 
Jan Svensson   Gunnar Broberg 
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 PROTOKOLL

2007-09-24 
 
15.15-16.50

 

 

 
 
 

Närvarande ledamöter Lovisa Brännstedt grundstuderande  
 Merle Horne professor  
 Sara Kjellberg forskarstuderande  
 Björn Larsson professor  
 Jan Svensson professor, områdesordförande ordförande 
 Thord Svensson forskarstuderande  
 Lynn Åkesson professor  
    
Frånvarande ledamöter Gunnar Broberg professor resa  
    
Övriga närvarande Carin Brenner  fakultetssekreterare sekreterare 
 Samuel Byrskog professor  
 Susanne Lundin professor t o m § 139 
 Per Ola Träskman professor, dekan Juridiska 

fakulteten 
under § 139 

 
§ Ärende Beslut 
   
136 Utseende av justeringsperson. Lovisa Brännstedt utses. 
   
137 Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställs i utsänt skick. Nämnden adjungerar 

Samuel Byrskog. 
   
138 Meddelanden. 

 
 
 

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.  
 
Ordföranden meddelar att utlysningen för Linnéstöd är 
publicerad.  
 
Nämnden konstaterar att utlysningen av de två foassar vid 
SoL ska, som tidigare beslutats, vara av ämnesövergripande 
karaktär.   

   
139 Forskningsutvärderingen: förberedelser. 

 
Handling, bilaga § 139 
 
 

Ordföranden presenterar förslaget om tre 
utvärderingspaneler enligt bilaga § 139.  
 
Björn Larsson föreslår att till gruppen estetiska ämnen även 
inordnas ämnen med en hermeneutisk forskningsmetod 
samt att det inför utvärderingen klargörs att det är 
avhandlingar som ska utvärderas och inte 
forskarutbildningen.  
 
Efter diskussion beslutar nämnden att ställa sig bakom 
förslaget som dock kräver preciseringar. Prefekter och 
forskare ska medverka i diskussioner om preciseringar och 
den universitetsgemensamma gruppen måste diskutera 
praktiska förutsättningar.  

140 Tre stycken post-docs  Nämnden fortsätter diskussionen om utlysningar av post-
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Utlysning av forskningsmedel 
 
Handling, bilaga § 139 
se även § 133 

doc och forskningsmedel, se även § 133.  
 
Nämnden beslutar att föreslå områdesstyrelsen att utöver de 
tre redan beslutade post doc-anställningarna utlysa 
ytterligare tre post doc-anställningar till våren. 
Utlysningarna ska fördelas enligt den uppdelning som finns 
i bilaga § 139, där höstens ledigkungörelse ska omfatta 
hälften av områdets ämnen och vårens ledigkungörelse den 
andra hälften. Ordföranden ges i uppdrag att sortera in 
områdets ämnen i de tre kategorierna och förmedla förlaget 
via mail till nämndens ledamöter.    
 
Nämnden beslutar att även föreslå områdesstyrelsen att 
området ska arbeta för att få medel ur universitetets 
strategiska satsningar för humanistlabbet, HEX och 
historiska museet. Ämnena inom kategorierna b) och c) 
beskrivna i bilaga § 139 ska kunna söka projektmedel, en 
miljon per år under tre år per projekt. Projekten ska visa på 
etablering av forskningsmiljöer och förmåga att driva fram 
konkurrenskraftiga ansökningar.  
 
Ordföranden och sekreterare får i uppdrag att informera 
institutionerna om ovanstående som ges namnet 
Handlingsplan för strategisk forskningssatsning.  

   
141 Information om områdets forskare.  Ordförande redogör för förfrågan inkommen från 

universitetets informationsenhet avseende en lista på 
framgångsrika, yngre forskare.  
 
Nämnden ser svårigheter med urvalsmetoder och 
ifrågasätter syftet samt uppdrar åt sekreteraren att kontakta 
informationsenheten för att förhöra sig om formerna för en 
långsiktig informationsinsats.  

   
142 SISTER. 

 
Till humanistiska fakulteter 
(motsvarande), bilaga § 141 A 
 
Angående förfrågan från SISTER, bilaga 
§ 141 B 
 

Nämnden fastställer förslaget enligt bilaga § 141 B.  

   
   

 
 
Vid protokollet   
 
 
Carin Brenner  
 
 
Justeras 
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Jan Svensson   Lovisa Brännstedt 
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