PROTOKOLL 2004:3
Lärarutbildningsnämnden

(LuN)
Sammanträdesdatum
2004-09-20
Tid:
Måndagen den 20 september 2004 kl 13:00:00-16:30
Plats: 21:410, Oden
Närvarande ledamöter
Carin Röjdalen, företrädare för lärarna
Christina Hultgren, företrädare för lärarna
Bengt Nilsson, företrädare för lärarna
Olof Sundqvist, företrädare för lärarna
Åsa Morberg, företrädare för lärarna
Roy Nilsson, företrädare för studenterna
Hanna Hjalmarsson, företrädare för studenterna
Anna Giljam Nilsson, företrädare för studenterna
Vakant, företrädare för studenterna
Berndt Nordberg, extern representant.
Jan Erik Liljergren, extern representant
Margareta Bäckström, PUX-samordnare, adjungerad
Carina Franzon, sekreterare
Bengt Schüllerqvist, föredragande
Särskilt kallade:
Lottie Hultgren Finnström
Bibi Cederloo
Kristina Andersson

§ 36:4-6
§ 36:9
§ 37

Ej närvarande:
Hanna Hjalmarsson, företrädare för studenterna fr o m § 36:7
Sammanträdets öppnande

§ 31
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslistan

§ 32
Föredragningslistan
Bilaga 32:1

Beslut: Bifogad föredragningslista godkännes med tillägg av övrig
fråga från Anna Giljam Nilsson om radioreklam på Radio Rix.

Val av protokolljusterare
Beslut: Ordförande samt Anna Giljam Nilsson
Föregående protokoll
Beslut: Protokollet läggs till handlingarna
I.

Övergripande

Nätverk samt konferenser, studiedagar och seminarier i LuNs regi
Föredragande Roy Nilsson och Bengt Schüllerqvist
Diskussion följde om syftet med nätverk. Olika områden inom lärarutbildningen har olika behov och önskemål. Önskvärt med långsiktig
planering av framtida föreläsningsdagar en gång om året. Vikten av
information för nya lärarutbildare betonades. Bedömningsgrunder och
examensarbetet är viktiga frågor för framtida möten. När studenter gör
sin vfu kan lokala lärarutbildare komma för gemensamma föreläsningar
på högskolan.

§ 33
Val av
protokolljusterare
§ 34
Föregående
protokoll
§ 35
Konferenser,
studiedagar och
seminarier i LuNs
regi
Bilaga 35:1
Bilaga 35:2
Bilaga 35:3

Beslut: Nämnden godkänner förslagen i bilaga 35:2 om nätverken.
Till nästa nämnd skall en nulägesrapport om nätverken ges.
- Nämnden beslutar i enlighet med förslagen i bilaga 35:3 om
lärarutbildardagar.
- Nämnden godkänner förslaget om att forskningsberedningen får
ordna möten i LuNs regi och ge forskningsberedningen möjlighet att
ordna möten.
II. Grundutbildning
1. Dimensionering av utbildningen: Roy Nilsson informerade om
registreringarna och för de två nya inriktningarna: Medier- och
kommunikationsvetenskap samt Datavetenskap. Diskussion följde om
andra ämneskombinationer och vad som kan göras annorlunda.
2. Inför högskoleverkets granskning.
Roy Nilsson informerade om deltagarlistan
3. Förslag till förändringar rörande Lärarprogrammet 60p
Lottie Hultgren Finnström redogjorde för förslagen. Diskussion följde
om B- eller C-nivå, konsekvensanalyser, rekryteringsfrågor,
valideringsfrågor m m
Beslut: Nämnden ställer sig bakom den föreslagna strukturplanen för
Lp60 samt att det skall framgå i vilken kurs introduktion resp
examination av examensportföljen skall ske.
- Nämnden stöder ett utökat Lp-utskott med en representant från
T-institutionen.
4. Plagiatprojekt. Roy Nilsson redogjorde för projektet med syftet att
ta fram förslag på en anti-plagieringsverksamhet.
Beslut: Nämnden beslutar stödja detta projekt.
5. Medverkan i utvärdering av pedagogiska rådet
Beslut: Roy Nilsson, Christina Hultgren och Åsa Morberg besvarar
skrivelsen för LuNs räkning.
6. Utredning om problemet med vfu-platser för gymnasiet.
Bibi Cederloo redogjorde för utredning ställt till gymnasierektorerna.
Frågor om samordnare för gymnasiet, ersättningsfrågan, platstillgång,
söktryck, undersökningens tillförlitlighet och studenternas spridning i
regionen m m diskuterades.

§ 36
II. Grundutbildning
Bilaga 36:1
Bilaga 36:2
Bilaga 36:3
Bilaga 36:4
Bilaga 36:5
Bilaga 36:6
Bilaga 36:7
Bilaga 36:8
Bilaga 36:9
Bilaga 36:10
Bilaga 36:11
Bilaga 36:12

7 Studentbarometern ur lärarutbildningens perspektiv.
Roy Nilsson informerade om resultaten, som i vissa fall visat sig
motsägelsefulla. Det är viktigt att arbeta vidare med informationssidan.
8. Skrivelser ang specialpedagogik
Roy Nilsson informerade om skrivelserna från lokala samordnare och
lärarlaget i specialpedagogik vid Högskolan i Gävle.
Diskussion följde om att benämningen specialpedagogik ställer till
problem, eftersom studenterna inte utbildas till specialpedagoger.
Problemet är också avsaknad av ämnesbakgrund. Ett namnbyte på
inriktningen vore en lösning och att kompetens skulle kunna ges i
Komplicerad inlärning i t ex svenska och matematik.
Beslut: Nämnden beslutar avslå förslaget i skrivelsen från de lokala
samordnarna. Kansliet får i uppdrag att efter samtal med representanter för specialpedagogik och lokala samordnare skriva en
katalogtext. Skrivelsen till AU-utskottet från lärarlaget i specialpedagogik beaktas och remitteras till AU-utskottet.
III. Forskning
1. Ansökningar om forskningsmedel inför 2004.
Bengt Schüllerqvist informerade om fördelningen och om att 237 500:reserveras för finansiering av en professur i religionsdidaktik .
Diskussion följde kring den fortsatta beredningen och förslag framkom
att temagrupper skall prioriteras i enlighet med LuNs forskningspolicy
från i våras.

§ 37
III. Forskning
Bilaga 37:1
Bilaga 37:2
Bilaga 37:3
Bilaga 37:4

Beslut: Nämnden beslutar att beredningen av forskningsmedel
delegeras till forskningsberedningen.
2. Ansökan om medel för planering av framtida forsknings- och
utvecklingsarbete från Lars Brink och Christina Tellgren.
Beslut: Nämnden remitterar ärendet till forskningsberedningen.
3. Besök från Mitthögskolan om samarbete kring forskning och
forskarutbildning 28 sept, samt samverkan inom Pentaplus. Bengt
Schullerqvist informerade.
4. Skrivelse från Gunnar Cardell med invändningar mot handläggning
av skrivelse om Centrum för trenätsforskning. Kristina Andersson
redovisade ett förslag till svar.
Beslut: Nämnden beslutar anta skrivelsen till Gunnar Cardell
5. Representant från HiG i ledningen för Forskarutbildning i
Naturvetenskapernas och teknikens didaktik vid Campus
Norrköping, Linköpings universitet.
Beslut: Nämnden beslutar anta föreslagna Annica Gullberg som
representant.
IV. PUX-ärenden
Skrivelse: Samarbete med Myndigheten för skolutveckling.
Beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna

§ 38
PUX-ärenden
Bilaga 38:1

V. Information
- Protokoll AU-utskott 2004-05-04
- Protokoll Studentrådet 2004-05-12
- Kanslibeslut 70-693/02 2004-05-12: Utökade förtursplatser för
collegeårstuderande
- Kanslibeslut 80-47/04 2004-06-09: Platsgaranti till projektet
”Fler män i skolan”
- Protokoll HS-nämnden 2004:3: 2004-05-10
http://www.hig.se/forskning/protokoll%20HS%2010%20maj%202004.
pdf
- Protokoll NT-nämnden 2004:3: 2004-05-14
http://www.hig.se/organisation/utbildningschef/programkansliet/NTnamnden/protokoll%2020040514.pdf
- Protokoll PUX Samverkansråd 2004-05-26
http://www.hig.se/pux/Protokoll/Protokoll%20040526/prot%20040526.P
DF
VI.

Övrig fråga

Anna Giljam Nilsson undrade vem som hade beställt märklig
radioreklam om lärarutbildningen på Radio RIX i somras.
Vid protokollet

Carina Franzon
Sekreterare
Justeras:

Carin Röjdalen
Ordförande

Anna Giljam Nilsson
Företrädare för studenterna

§ 39
Information
Bilaga 39:1
Bilaga 39:2
Bilaga 39:3
Bilaga 39:4

Yttrande över Gunnar Cardells skrivelse "Invändningar mot handläggning av skrivelsen om
Centrum för trenätsforskning"
Våren –04 lämnade Gunnar Cardell in en skrivelse till Lärarutbildningsnämnden med ett förslag om
inrättande av ett centrum för trenätsforskning. Ärendet behandlades i forskningsberedningen och i
Lärarutbildningsnämnden. Yttrandet skrevs sedan av Bengt Schüllerqvist som är föredragande i
Lärarutbildningsnämnden.
Cardells nya skrivelse innehåller invändningar mot handläggningen av hans första skrivelse. Cardell
åberopar jäv eftersom Bengt Schüllerqvist arbetar för bildandet av ett centrum för ämnesdidaktik.
Vid genomläsning av Gunnar Cardells båda skrivelser blir det tydligt att Gunnar Cardell inte tänker
sig att detta centrum i första hand ska vara ett centrum för forskning, utan snarare ett centrum för att
genomföra idéerna om trenätsmodellen ute på fältet. Då är det inte heller forskningsberedningen
som ska handha ärendet och det är inte heller forskningsmedel som kan komma i anspråk utan andra
utvecklingsmedel. För år 2005 är inga medel inom Lärarutbildningsnämnden avsatta för
utvecklingsprojekt.
Vad gäller frågan om jäv så är detta en kollegial förtroendefråga. I forskningsberedningen finns
disputerade representanter från P-, N- och HS-institutionerna, två kommunrepresentanter, en
studeranderepresentant samt ordförande och sekreterare. Forskningsansökningarna läses av de
disputerade ledamöterna och ingen ledamot deltar i sina egna eller sina närmaste kollegors ärenden.
Från och med i år har beredningen dessutom med en extern granskare, Anders Olsson från
Mitthögskolan, som kommer att läsa de ansökningar där jäv kan förekomma.
Den konkurrenssituation som Cardell menar finns mellan honom och Bengt Schüllerqvist eftersom
båda vill upprätta varsitt centrum föreligger inte enligt forskningsberedningen. I högskolans centrala
dokument "Forskningsstrategi för Högskolan i Gävle 2005-2008" finns centrumbildning i
ämnesdidaktik med som en målsättning och ska därför komma till stånd inom de närmaste åren.

Forskningsberedningen genom
Kristina Andersson
Sekreterare

Roy Nilsson
Utbildningsledare för inriktningar och
specialiseringar, Lärarprogrammet

