Undervisning vid Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet - mall för
beräkning och fördelning av undervisning (beslutat styrelsemöte 2012-12-12)
Studierektorn lägger ut en klumpsumma av total arbetstid för läraren på en kurs. Betinget kan
variera mellan åren beroende på antal studenter (vilket påverkar exempelvis antal
studentrapporter som ska granskas) och vilka moment som ingår. Det är viktigt att
kursledningen och inblandade lärare hjälper studierektorn att bedöma så att betinget blir
rimligt. Det är också viktigt att den som undervisar inte lägger ned mer jobb än vad som ingår
i betinget utan att först diskutera med studierektorn.
Mallen nedan kan användas för att beräkna ett rimligt beting för en kurs, och för att beräkna
timavräkning när en lärare har enstaka moment på en kurs. Mallen anger avräkning för en hel
klocktimmas arbete (hel dag för fältkurs). Helg- och kvällstillägg (kväll: efter kl 18) ges
enligt avtal ALFA-lokalt, f.n. 150 kr/undervisningstimme i tillägg.
Undervisningsaktiviteter omvandlas till klocktimmar genom multiplikation med faktorer som
varierar från 1 till 8 för de respektive aktiviteterna. Observera att mallen endast är avsedd att
användas för anställda inom institutionerna som är förordnade inom grundutbildningen och
avser t ex inte inbjudna gästföreläsare. Heltid, 100%, motsvarar cirka 1700 klocktimmar.
Aktivitet med den faktor som ger antal klocktimmar:
Kursansvar: enligt den GU-ansvariges anvisning
Administration: ×1
Utveckling: ×1
Föreläsning: ×4 (för doktorander ×8)
Laboration och projekthandledning: ×2
Exkursion, litteraturseminarium: ×1,5
Seminarium, handledning: ×2
Övrig tjänstgöring (t ex läsa och kommentera text): ×1
Fältkurs i Uppsalas närhet, dvs man kan bo hemma, per dag: 10 timmar
Fältkurs utanför Uppsala, dvs man bor på annan ort, per dag: 12 timmar
Vad ingår i uppdraget?
Förberedelser, interaktioner med studenter, anordnande samt rättning av tentamina etc ingår
normalt i ovan givna mall. Det är viktigt att arbetsinsatsen för enskilda lärare och doktorander
motsvarar de enskilda betingens omfattning. Om den totala undervisningstiden bedöms
överstiga betinget måste merarbetet godkännas på förhand. Kursutveckling och pedagogisk
förnyelse är viktigt och kan ligga utanför ovan givna faktorer, men måste godkännas av
studierektor i samråd med prefekt och programansvarig innan det påbörjas. Betingen inom
nätbaserad undervisning samt distansundervisning bestäms enligt särskild beräkning.

