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1. Bakgrund och analys
Enligt senaste prognosen (T2 2019) kommer IKI att ha ett negativt balanserat kapital på 8,6
miljoner kronor på forskningsverksamheten 31 december 2019 (jämfört med -10,1 miljoner 1
januari 2019). Då extra medel för 2019 tillkom mot slutet av året kommer detta förbättras något
i bokslutet. IKI har ett långsiktigt mål att beta av det balanserade kapitalet och kommer inte att
använda det tillkommande fakultetsanslaget för detta ändamål utan prioriterar satsningar som
på sikt kan bidra till ökade externa forskningsanslag och en högre kvalitet i våra utbildningar.
Förslaget till strategiskt program vid IKI har diskuterats i Institutionsrådet den 18 november
2019, på arbetsplatsträff med samtlig personal den 25 november 2019 och i samband med att
2020 års budget behandlades i Institutionsrådet den 16 december 2019.
Under 2019 har en utvärdering av forskningen vid IKI genomförts (RED19). De två
huvudsakliga synpunkterna var att IKI saknar en vision för forskningen samt att IKI inte lyckats
förena de två huvudområdena kostvetenskap och idrottsvetenskap. Ett visionsarbete har under
2019 initierats vid IKI och förväntas avslutas under 2020. Delar av det strategiska programmet
vill vi därför använda till att förena kost- och idrottsvetenskap – som också kommer att vara en
nyckelkomponent i den kommande visionen.
I december 2019 mottog vi UKÄ:s bedömargrupps preliminära yttrande gällande utvärderingen
av Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet idrott och hälsa (Reg nr 411-00377-18). Bedömargruppen skriver bland
annat fram att ett utvecklingsområde är att förstärka den vetenskapliga ämnesdidaktiska
kompetensen. I det preliminära yttrandet gällande Ämneslärarexamen med inriktning mot
arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet idrott och hälsa (Reg nr 411-00377-18) reser
bedömargruppen vissa frågetecken när det gäller den vetenskapliga kompetensen inom
ämnesdidaktik. Detta är ett resultat som vi var förberedda på och har redan påbörjat rekrytering
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av professor och universitetslektor i ämnet (sakkunnigutlåtande förväntas inkomma i mars
2020). Ämneslärarexamen i undervisningsämnet hem- och konsumentkunskap har inte
utvärderats i denna omgång, men vår bedömning är att vi har liknande utvecklingsområden här,
och här tillkommer även ett kommande generationsskifte. Delar av det strategiska programmet
vill vi därför använda till att förstärka den ämnesdidaktiska forskningen inom idrott och hälsa
och hem- och konsumentkunskap.
2. Institutionens målsättningar inklusive motiv
IKI vill vara en starkt samhällsengagerad institution som bidrar till hälsosamma och hållbara
levnadsvanor, prestation och lärande genom att förena kostvetenskap och idrottsvetenskap i
framstående utbildning och forskning. Vårt mål är vi ska genomföra innovativ,
konkurrenskraftig, samhällsrelevant utbildning och forskning inom kostvetenskap och
idrottsvetenskap samt dessa i förening.
3. Prioriteringar
a) Förstärkt ämnesdidaktisk forskning inom idrott och hälsa
1) Forskningstid för ny professor i idrottsvetenskap. En utlysning efter en ny
professor i idrottsvetenskap inriktning idrott och hälsa gjordes under sommaren
2019 och sakkunnigbedömning pågår. Förhoppningen är att den nya professorn
kan vara på plats vid IKI i början av höstterminen 2020. För att ge den nya
professorn möjlighet att bygga upp en stark ämnesdidaktisk forskning erbjuds
40% forskning i tjänsten under tre år.
2) En lektorsintegrerad post-doc tid för ämnesdidaktisk forskning inom idrott och
hälsa 50% i tre år. Söks i konkurrens bland institutionens lektorer.
3) En doktorand i ämnesdidaktisk forskning inom idrott och hälsa från 1 januari
2021.
b) Förstärkt ämnesdidaktisk forskning inom hem- och konsumentkunskap
1) En gästprofessor (50% tjänst) i hem- och konsumentkunskap kommer att
knytas till IKI från 1 januari 2021. För att ge gästprofessorn möjlighet att bygga
upp en stark ämnesdidaktisk forskning erbjuds 80% forskning i tjänsten under
2021. En affiliering av professorn kommer att göras under 2022-2023 så att
gästprofessorn kan fortsatt bedriva forskningsaktivitet vid IKI. Kostnader för
resor och boende budgeteras under 2022 och 2023 så att affilieringen kan få
fruktbara effekter.
2) Två doktorander i ämnesdidaktisk
konsumentkunskap från 1 januari 2021.
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c) Förena kostvetenskap och idrottsvetenskap
1) En lektorsintegrerad post-doc tid för forskningsprojekt där kost- och
idrottsvetenskap förenas, 50% i tre år. Söks i konkurrens bland institutionens
lektorer.
2) En doktorand i kostvetenskap eller idrottsvetenskap för forskningsprojekt där
kost- och idrottsvetenskap förenas från 1 januari 2021.
4. Disponering av rambudgeten (tkr)
a1. Professor idrottsvetenskap
a2. Post doc idrottsvetenskap
a3. Doktorand idrottsvetenskap
b1. Gästprofessor hem- och
konsumentkunskap
b2. Doktorander i hem- och
konsumentkunskap
c1. Post doc som förenar kostoch idrottsvetenskap
c2. Doktorand som förenar
kost- och idrottsvetenskap
Summa

2020
250

250

2021
750
726
810
375

2022
750
726
830
75

2023
500
726
955
75

2024

1620

1660

1910

2070

726

726

726

810

830

955

1035

3630

6192

5597

5847

4140

22026

1035

Total
2250
2178
3630
525
7260
2178

Frode Slinde, prefekt
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