
 
 

2012-01-31 
            PROTOKOLL  

Per capsulam 
SUV-GUN 12/01 

 
                                                                                    Styrelsen för utbildningsvetenskap 

                                                                                                                                            Grundutbildningsnämnden 
  
 

 Ledamöter som deltar i beslutet 
Thomas Östholm, IFM, ordförande 
Niklas Cederwall, StuFF 
Tatiana Jak-Peterson, ISV  
Kicke Jeppsson, IKK 
Ragnhild Swahn, IBL 
Åsa Ridne, Nyköpings kommun  
 

 
 Återtagande av beslut 
  
 Dnr LiU-2011-01661 
 

Beslutas att återta beslutet om Utseende av arbetsgrupp för examinationsformer för 
examensarbeten i par som togs av Grundutbildningsnämnden 2011-12-15. 

 
 
Vid protokollet Justeras 
  

 
 
 Caroline Kelly Thomas Östholm 
 
 
 Sändlista 
 Registrator 
 Arbetsgruppens medlemmar 
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 Närvarande ledamöter 
Thomas Östholm, IFM, ordförande 
Lars Björklund, ISV  
Niklas Cederwall, StuFF 
Tobias Karlsson, StuFF 
Ragnhild Swahn, IBL 
Karin Forslund Frykedal, IBL, tjänstgörande ersättare (p. 1-9, 11a) 

 
Övriga närvarande 
Caroline Kelly, KfU, fakultetskoordinator 
Susanne Kreitz-Sandberg, programansvarig (p. 11b, 12-13) 
Helena Loborg, KfU, utbildningsledare (p.8-13) 
Anna Johnsson Harrie, programansvarig utbildningsledare (p. 6-8) 
Eva Tjernström, KfU, fakultetskoordinator (p. 5-8) 
Mia Thorell, programansvarig utbildningsledare (p. 9) 
 
Ej närvarande ledamöter (meddelat förhinder) 
Tatiana Jak-Peterson, ISV 
Kicke Jeppsson, IKK 
Joakim Samuelsson, IBL 
Åsa Ridne, Nyköpings kommun  

 
1. Sammanträdet öppnas 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Då nya ledamöter ännu inte är 
utsedda för mandatperioden 2012-2014 har nuvarande nämndens mandatperiod för-
längts. 

 
2. Utseende av justeringsperson 

 Tobias Karlsson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens  
 protokoll. 

 
3. Fastställande av dagordning 

 Den utsända dagordningen fastställs med följande ändringar:  
 

- p.6 är både Eva Tjernström och Anna Johnsson Harrie föredragande 
- p.8 är Eva Tjernström föredragande  
- p.11a) är Karin Forslund Frykedal föredragande. 

  
4. Anmälningar och meddelanden 

 
 a) Föregående protokoll 

Godkännes föregående protokoll. Noteras följande: 
- under p.6 att rapporten som beslutet hänvisar till nu finns utlagd på hemsidan 
- under p.6.1 att beslutet har återtagits 
- under p.7 att mötestider och –platser under resten av vårterminen är oförändrade 
- under p.8 att arbetsgruppens förslag presenteras den 22 mars 

 
 b) Mattecoach på nätet – nu på Berzeliusskolan 
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 Verksamheten har nu utökats till Berzeliusskolan i Linköping. 
 
 c) Examenshögtid 5 maj 
 Inbjudan har skickats till alla som ansökt om examen inom Utbildningsvetenskap det  
 senaste året att delta i en examenshögtid den 5 maj. Det är andra gången en gemen- 
 sam examenshögtid anordnas inom Utbildningsvetenskap. 
 
 d) IKT-studio i Norrköping 
 IKT-studio planeras även på campus Norrköping. 
 
 e) Två delegationsbeslut anmäles: 
 - 12/01 Tillgodoräknande av arbetslivserfarenhet, dnr LiU-2012-00309 
 - 12/02 Gemensamma föreläsningar under vårterminen 2012, dnr LiU-2012-00259 
 
5. Beställning gällande kompletterande pedagogisk utbildning 

 Föredragande: Eva Tjernström 
 
 Dnr LiU-2011-01835 
 

 Nämnden beslutar att fastställa beställningen enligt diariehandling. Beslutet  
 förklaras omedelbart justerat. 
  
6. Ersättning för VFU-kurser inom 11:ans program 

 Föredragande: Eva Tjernström, Anna Johnsson Harrie 
 
 Dnr LiU-2011-00782 
 
 Beslutas 
 

- att råda programansvariga utbildningsledare för Förskollärarprogrammet, 
Grundlärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet att ersätta berörda kursgi-
vande institutioner för kostnader i samband med examination av VFU-kurser ht 
2012 med motsvarande ½ timme/student (genomsnittlig lektorslön med OH)  
 

- att råda programansvariga utbildningsledare för Förskollärarprogrammet, 
Grundlärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet att rekommendera UK-
/områdes-/ämnesråden som ska ge kurser med VFU ht 2012 att endast examinera 
tillämpade sociala och/eller didaktiska lärarförmågor i VFU-kurserna då ersätt-
ningen inte räcker till mer. 

 
 Kostnadsställe för denna post blir, enligt budgetboken, ”Gemensamma avsätt-
ningar…” sid 59 rad 82. 

 
 

7. Tilläggsbeslut och skrivelse till institutionerna ang. examensarbete individuellt  
 eller i par 
 Föredragande: Anna Johnsson Harrie 
 

 Dnr LiU-2011-01661 
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 Beslutas att göra följande tillägg till beslutet om examensarbete individuellt eller i  
 par som togs av Grundutbildningsnämnden 2011-12-15: att beslutet gäller fr.o.m.  
 höstterminen 2012. 
 
 Uppdras åt Anna Johnsson Harrie att formulera en skrivelse till institutionerna och  
 programansvariga angående beslutet om examensarbete individuellt eller i par. 
 
 Beslutet förklaras omedelbart justerat. 
 
8. Beställning av kurser till Yrkeslärarprogrammet 
 Föredragande: Eva Tjernström 
  
 Dnr LiU-2011-01835 
 
 Beslutas att fastställa beställningen enligt diariehandling, med redaktionella  
 ändringar. 
 
9.  Förskollärarutbildning för barnskötare – ingen antagning ht-12 

 Föredragande: Mia Thorell 
 
 Dnr LiU-2012-00295 
 
 Mia ger en bakgrund. Beslutas enligt diariehandling att ingen antagning till Förskol- 
 lärarutbildning för barnskötare sker till höstterminen 2012. Frågan bör dock tas upp 
 med jämna mellanrum för ev. omprövning. 

 
10.  Verksamhetsberättelse 2011 

 Föredragande: Caroline Kelly 
 
 Dnr LiU-2012-00296 

 
 Caroline presenterar verksamhetsberättelse för Grundutbildningsnämndens arbete  
 2011. Nämnden godkänner verksamhetsberättelsen med den ändring som togs upp  
 vid mötet under Fastställa kurs- och utbildningsplaner. 
 
11.  Revidering av utbildningsplaner 

 a) Utbildning av specialpedagoger 
 Föredragande: Karin Forslund Frykedal 
 
 Dnr LiU-1371/06-41 
 
 Karin ger en bakgrund. Beslutas att fastställa utbildningsplanen enligt  
 diariehandling. 
  
 b) Masterprogram i det utbildningsvetenskapliga området 
 Föredragande: Susanne Kreitz-Sandberg 
 
 Dnr LiU-2011-01358 
 
 Beslutas att fastställa utbildningsplanen enligt diariehandling med två förtydli- 
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 ganden:  
- Att valbara kurser erbjuds i mån av sökande (under Programmets innehåll och  

upplägg) 
- Beskrivningen av Pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning förtydligas (under 

Huvudområden) 
 
12. Bologna –varför har vi master? 
 Föredragande: Susanne Kreitz-Sandberg 
 
 Susanne rapporterade från den svenska Bolognaexpertgruppens seminarium Vad  
 vill vi med den avancerade nivån? på Uppsala universitet den 25 januari 2012.  
 Presentationen finns på www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer.   

 
13. Övrigt 
 Inga övriga frågor. Ordförande avslutar mötet och tackar de avgående ledamöterna. 
 
 

 
Vid protokollet 
  

 
 
 
 Caroline Kelly 
 
 
 Justeras 
 

 
 
 

Thomas Östholm  Tobias Karlsson 

http://www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer
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 Närvarande ledamöter 
 Thomas Östholm lärare, prodekanus 
 Catarina Jeppson lärare 
 Tatiana Jak Peterson lärare 
 Agneta Johansson lärare  
 Joakim Samuelsson lärare 
 Helena Öström Haugum studievägledare 
 Michael Tholander lärare 
 Åsa Ridne extern ledamot 
 Niklas Cederwall studerande 
 
 Övriga närvarande 
 Thomas Dahl utbildningsledare p.6 
 Caroline Kelly fakultetskoordinator 
 Helena Loborg utbildningsledare p.1-6 
 Ann-Kari Sundberg programansvarig  p.7-11 
  utbildningsledare 

 
Ej närvarande ledamöter 

 Tobias Karlsson studerande 
 

1. Sammanträdet öppnas 
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Särskilt välkomnas de nya le-
damöterna Agneta Johansson, Helena Öström Haugum och Michael Tholander. 

 
2. Utseende av justeringsperson 

 Helena Öström Haugum utses att tillsammans med ordföranden justera dagens  
 protokoll. 

 
3. Fastställande av dagordning 

 Den utsända dagordningen fastställs med tillägg av en övrig punkt: Ansökan från  
 genuslektor. Punkt 7 ändras till Revidering av preciserad beställning för ämnes- 
 lärarprogrammet. 
 

4. Anmälningar och meddelanden 
 
 a) Föregående protokoll 

Godkännes föregående protokoll. Noteras följande: 
- under p.9 att frågan om antagning till Förskollärarutbildning för barnskötare tas 

upp en gång om året. 
- under p. 10 att den hanteringsordning som det hänvisas till under Fastställa kurs- 

och utbildningsplaner nu finns på Grundutbildningsnämndens hemsida 
- under p.11 a) och b) att förmuleringen om förkunskapskrav ska ändras för att 

överensstämma med Högskoleförordningen 
 
 b) Regler för ljud- och bildupptagning 
 LiU har infört regler för studenters möjlighet till ljud- och bildupptagning i samband  
 med undervisningssituationer. Information har lagts ut på programmens hemsidor. 
 
 Ordförande meddelar att det inte kommer att bli några LiU-gemensamma riktlinjer  
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 för examinationsformer för examensarbeten i par. Nämnden delegerar åt  
 ordföranden att utse en arbetsgrupp som ska se över hanteringen. Förslag på  
 personer att ingå i gruppen lämnas till ordföranden. 
 
5. Presentation av ledamöter och genomgång av instruktion 

 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Dnr LiU-2012-00246 
 

 Ledamöterna presenterar sig och instruktionen gås igenom. Ledamöterna uppmanas  
 att till nästa sammanträde lämna förslag på vice ordförande som utses av nämndens  
 ledamöter. 
  
6. Principer för utgångna kurser och studieuppehåll 

 Föredragande: Thomas Dahl 
 
 Dnr LiU-2012-00656 
 
 Thomas ger en bakgrund. Diskuteras. Nämnden beslutar fastställa förslaget om  
 principer för kurser som upphört enligt diariehandling, med de ändringar som togs  
 upp vid mötet.  
 
 Beslut om principer för studieuppehåll tas upp vid nästa sammanträde. 
 

7. Revidering av preciserad beställning för ämneslärarprogrammet 
 Föredragande: Ann-Kari Sundberg 
 

 Dnr LiU-2011-01835 
 
 Nämnden beslutar att fastställa revideringen enligt diariehandling. 
 
8. Ansökan om medel för projekt examensarbete i kemi 
 Föredragande: Ann-Kari Sundberg 
  
 Dnr LiU-2011-00782 
 
 Ansökan har inkommit från Magdalena Svensson och Ann-Christin Brorsson på  
 IFM om kursutvecklingsmedel för examensarbete inom lärarutbildning, ämne kemi.  
 Diskuteras. Nämnden beslutar att bevilja 15 000 kr. 
 
 Projektet ska redovisas för nämnden. I fortsättningen är det viktigt att ansökningar  
 om medel innehåller en preciserad budget. 
 
 Medlen belastar budgetpost 16 Grundutbildningsnämnden i budget 2012. 
 
9.  Platsgaranti för basårsstudenter i matematik och naturkunskap 

 Föredragande: Ann-Kari Sundberg 
 
 Dnr LiU-2012-00260 
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 Beslutas enligt diariehandling att platsgaranti ges till studenter antagna till  
 Linköpings Tekniska högskolas tekniskt/naturvetenskapliga basår och bastermin  
 från och med antagningsomgång ht 2012 till Ämneslärarprogrammet ingång biologi  
 och ingång matematik, dock med kravet att alla behörigheter måste uppfyllas till den  
 sökta ingången senast vid kursstart. 
 

10.  Presentation av verksamheten 2011, Ämneslärarprogrammet 
 Föredragande: Ann-Kari Sundberg 
 
 Bordlägges. 

 
11.  Ansökan från genuslektor 
 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Dnr LiU-2011-00782 
 

 Susanne Kreitz-Sandberg, genuslektor för Utbildningsvetenskap, ansöker om medel  
 för deltagande i The Gender and Education Association Interim Conference 2012 
 den 11-13 april i Göteborg. Syftet är nätverksbyggande över LiUs gränser i det  
 utbildningsvetenskapliga området. Nämnden beslutar bevilja 4 400 kr med motive- 
 ring att detta följer målet att integrera genus som innehåll och form i lärarprogram- 
 men. En rapport ska lämnas till nämnden. 
 
 Medlen belastar budgetpost 16 Grundutbildningsnämnden i budget 2012. 
  

 
 
Vid protokollet 
  

 
 
 
 Caroline Kelly 
 
 
 Justeras 
 

 
 
 

Thomas Östholm  Helena Öström Haugum 
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 Närvarande ledamöter 
 Thomas Östholm lärare, prodekanus 
 Catarina Jeppsson lärare 
 Tatiana Jak Peterson lärare 
 Agneta Johansson lärare  
 Joakim Samuelsson lärare (p.1-10) 
 Helena Öström Haugum studievägledare 
 Åsa Ridne extern ledamot (p.5-12) 
 Tobias Karlsson studerande (p.1-10) 
  
 Övriga närvarande 
 Anna Johnsson Harrie programansvarig utbildningsledare (p.6-7) 
 Caroline Kelly fakultetskoordinator 
 Susanne Kreitz-Sandberg programansvarig utbildningsledare (p.8-11) 

 
Ej närvarande ledamöter 
Michael Tholander  lärare 
Niklas Cederwall   studerande 

 
1. Sammanträdet öppnas 

Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.  
 
2. Utseende av justeringsperson 

 Catarina Jeppsson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
3. Fastställande av dagordning 

 Den utsända dagordningen fastställs med tillägg av en övrig punkt: Finansiering i  
 kursbudget av ersättning för lärares resor. 
 

4. Anmälningar och meddelanden 
 
 a) Föregående protokoll 

Godkännes föregående protokoll. Noteras följande: 
- under p.6 att beslut om principer för studieuppehåll tas upp den 16 maj. 
- i protokollet från 2012-02-15 att kostnadsstället har ändrats under p.6. 

 
 b) Hanteringsordning för HSVs utvärderingar 2012-2014, dnr LiU-2012-00660 
 Informeras. 
 
 c) Beslut att avstänga en student som ej betalat studieavgiften, dnr LiU-2012-00639 
 Informeras. 
 
 d) Söksiffror ht-12 
 Informeras om söksiffrorna som överlag är positiva.  
 
5. Utseende av vice ordförande 

 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Dnr LiU-2012-00660 
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 Catarina Jeppsson utses som vice ordförande i nämnden. 
  
6. Examination av examensarbeten i par 

 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Dnr LiU-2012-00756 
 
 Thomas redogör för hur frågan hanteras idag av de olika fakulteterna samt för  
 StuFFs förslag. Även rekommendationen kring delat författarskap från den LiU- 
 gemensamma gruppen för kvalité i grundutbildningen presenterades. Diskussion.  
 Nämnden uppdrar åt Thomas Östholm och Anna Johnsson Harrie att författa en  
 skrivelse där goda exempel och LiU-gruppens rekommendation lyfts fram samt att  
 se till att information finns på hemsidan. 
 

7. VFU i par 
 Föredragande: Anna Johnsson Harrie 
 

 Dnr LiU-2012-00756 
 
 Anna ger en bakgrund. Diskussion. Erfarenheter av VFU i par har varit övervägande  
 positiva. Det är viktigt att de pedagogiska fördelarna lyfts fram. Nämnden ger sitt  
 stöd till programledning i ett eventuellt beslut om att öppna för möjligheten att stu- 
 denter ska kunna genomföra sin VFU i par, enligt diariehandling. 
 
8. Resultat av kursvärderingar i KURT ht-2011 
 Föredragande: Caroline Kelly 
  
 Dnr LiU-2009-01593 
 
 Caroline redogör för resultat av kursvärderingar i KURT ht-2011 jämfört med före- 
 gående terminer. Utvärderingsfrekvens har ökat från 60 % vt-10 till 99,2% ht-11. 
 Svarsfrekvens ligger på ungefär samma nivå. Resultat av rektors och fakultetsfrågor 
 ligger också på ungefär samma nivå som tidigare. 
 
9. Presentation av verksamheten 2011 – Magisterprogrammet i Pedagogiskt  

 arbete 
 Föredragande: Susanne Kreitz-Sandberg 
 
 Susanne presenterar verksamheten 2011 och redogör för utveckling av det nya  
 masterprogrammet som startar ht-12. 
 
 Presentationen finns på www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer.   
 

10.  Rapport från genuslektor 
 Föredragande: Susanne Kreitz-Sandberg 
  
 Susanne rapporterar från konferensen Gender and Education den 11-13 april där hon  
 träffade flera personer som var intresserade av att bilda ett nätverk. Nämnden ger sitt  
 stöd till att Susanne arbetar vidare med frågan. Ett första nätverksmöte planeras i  
 november. 

http://www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer
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11.  Utvärdering av de olika stråken i lärarprogrammen (2011-) 
 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 2011-12-15 beslutade nämnden att de olika stråken (internationalisering, genus,  
 estetiska lärprocesser och utomhuspedagogik) som finns med i de preciserade  
 beställningarna ska utvärderas efter ett år. Diskuteras former för utvärdering.  
 Ledamöterna uppmanas att till nästa sammanträde den 16 maj fundera över  
 frågeformuleringar från nämnden till kursansvariga. Genuslektor bjuds in till  
 sammanträdet. 
 
12. Finansiering i kursbudget av ersättning för lärares resor 
 Föredragande: Catarina Jeppsson 
 

 Diskuteras. Nämnden skickar med frågan till SUVs ledningsgrupp. 
 

 
Vid protokollet 
  

 
 
 
 Caroline Kelly 
 
 
 Justeras 
 

 
 
 

Thomas Östholm  Catarina Jeppsson 
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 Närvarande ledamöter 
 Thomas Östholm lärare, prodekanus 
 Catarina Jeppsson lärare 
 Tatiana Jak Peterson lärare 
 Agneta Johansson lärare (p.1-11) 
 Joakim Samuelsson lärare (p.1-10) 

Michael Tholander lärare 
 Helena Öström Haugum studievägledare 
 Åsa Ridne extern ledamot (p.3-13) 

Niklas Cederwall studerande 
 Tobias Karlsson studerande  
  
 Övriga närvarande 
 Thomas Dahl utbildningsledare (p.1-10) 
 Caroline Kelly fakultetskoordinator 
 Helena Loborg utbildningsledare 
 Ingrid Olsson programansvarig utbildningsledare (p.13.b) 
 Susanne Kreitz-Sandberg genuslektor (p.11) 

Monica Sandlund programansvarig utbildningsledare (p.1-6) 
Samuel Zethson controller (p.12) 

 
1. Sammanträdet öppnas 

Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.  
 
2. Utseende av justeringsperson 

 Tatiana Jak Peterson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens  
 protokoll. 

 
3. Fastställande av dagordning 

 Den utsända dagordningen fastställs med tillägg att Samuel Zethson också är kallad. 
 

4. Anmälningar och meddelanden 
 
 a) Föregående protokoll 

Godkännes föregående protokoll. Noteras följande: 
- under p.6 att skrivelse skickas ut nästa vecka 
- under p.12 att frågan har diskuterats bl.a. i ledningsgruppen. 

 
5. Preciserade beställningar, Grundlärarprogrammet, inriktning F-3 och 4-6 

 Föredragande: Monica Sandlund 
 
 Dnr LiU-2011-01835 
 

a) NO samt teknik F-3  
b) Matematik F-3 samt 4-6  
c) NO samt teknik 4-6  
d) SO 4-6 
e) Praktiskt-estetiska ämnen 4-6 

 
 Monica ger en bakgrund. Diskussion. Nämnden beslutar att fastställa de preciserade  
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 beställningarna a-e, med mindre revideringar.  
 
 Uppdras åt programledningen att göra en översyn av skrivningen i beställningarna a- 
 e under Innehåll att det ämnesdidaktiska innehållet ska utgöra maximalt 30 % av det  
 totala utlägget av undervisningstid.  
  
6. Preciserade beställningar, Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem 

 Föredragande: Thomas Dahl 
 
 Dnr LiU-2011-01835 
 

a) UK6 
b) UK 5, 7-8, FriP 4-5 

 
 Nämnden beslutar att fastställa de preciserade beställningarna a-b, med mindre  
 revideringar.  
 
 Uppdras åt Thomas Dahl att under Styrdokument föra in formuleringen  
 ”…kursplanen utformas med tydligt fokus på det aktuella verksamhetsområdet.” i  
 alla preciserade beställningar. 

 
7. Preciserad beställning, Förskollärarprogrammet 

 Föredragande: Thomas Dahl 
 

 Dnr LiU-2011-01835 
 
 Nämnden beslutar att fastställa den preciserade beställningen, med en mindre  
 revidering.  
 
8. Förslag om kursklassificering 
 Föredragande: Thomas Dahl 
  
 Dnr LiU-2012-00456 
 

 Nämnden beslutar att godkänna den föreslagna kursklassificeringen. Uppdras åt  
 Thomas Dahl att göra eventuella nödvändiga ändringar. 
 
9. Revidering av utbildningsplan, Förskollärarprogrammet 

 Föredragande: Thomas Dahl 
 
 Dnr LiU-2012-00258 
 
 Återremitteras. 
 

10.  Uppföljning om utgångna kurser och studieuppehåll 
 Föredragande: Thomas Dahl 
  
 Thomas ger en lägesbeskrivning. Diskuteras. Thomas Dahl och dekanus träffar  
 planeringsdirektör Lars Rydberg efter mötet för att få klarhet i frågan. 
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11.  Utvärdering av de olika stråken i lärarprogrammen (2011-) 
 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Diskuteras former för utvärdering av de olika stråken (internationalisering, genus,  
 estetiska lärprocesser och utomhuspedagogik). Uppdras åt Catarina Jeppsson och  
 Susanne Kreitz-Sandberg att göra en pilotstudie för estetiska lärprocesser respektive  
 genus som rapporteras till nämnden i december 2012. 
 
12. Information om budgetarbetet 
 Föredragande: Samuel Zethson 
 
 Samuel informerar om den nya budgetordningen som innebär att treårig budget  
 upprättas, att skarp avräkning mellan fakultet och institution upphör och att inga  
 särskilda lokalmedel avsätts i framtiden. 
 
13. Presentation av verksamheten 2011 
 a) Adult Learning and Global Change 
 Bordlägges. 
 

b) Yrkeslärarprogrammet, Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 
Föredragande: Ingrid Olsson 
 

 Presentationen finns på www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer.   
 
 
Vid protokollet 
  

 
 
 
 Caroline Kelly 
 
 
 Justeras 
 

 
 
 

Thomas Östholm  Tatiana Jak Peterson 

http://www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer
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 Ledamöter som deltar i beslutet 
 

Thomas Östholm lärare, prodekanus 
Tatiana Jak-Peterson lärare 
Catarina Jeppsson lärare 
Agneta Johansson lärare 
Joakim Samuelsson lärare 
Michael Tholander lärare  
Helena Öström Haugum studievägledare 
Mats Bevemyr lärare, tjänstgörande ersättare 
 

 
 Sammanträdesdatum hösten 2012 
  
 Dnr LiU-2012-01190 
 
 Nämnden beslutar att fastställa följande datum: 6/9 (Nkpg), 11/10 (Lkpg), 15/11 

 (Nkpg) och 13/12 (Lkpg). Alla datum är torsdagar 13.15-16.30. 
 
 
Vid protokollet Justeras 
  

 
 
 Caroline Kelly Thomas Östholm 
 
 
 



 
 

2012-09-06 
            PROTOKOLL  

SUV-GUN 12/07 
1(2) 

 
Justerandes signatur                                                  Styrelsen för utbildningsvetenskap  
                                                                                                                                            Grundutbildningsnämnden 
  
Utdragsbestyrkande 

 Närvarande ledamöter 
 Thomas Östholm lärare, prodekanus 
 Catarina Jeppsson lärare 
 Tatiana Jak Peterson lärare (p.1-4, 7-8) 
 Agneta Johansson lärare  
 Joakim Samuelsson lärare  

Michael Tholander lärare 
 Helena Öström Haugum studievägledare 
 Åsa Ridne extern ledamot  

Alexandra Holmström studerande 
 Mats Werme studerande  
 Jonatan Wilczkowski studerande 
 Mats Bevemyr lärare, ersättare (tjänstgörande p.5-6, 9-10) 
  
 Övriga närvarande 
 Karin Forslund Frykedal programansvarig utbildningsledare (p.1-4, 7a) 
 Jonas Hallström universitetslektor (p.8) 
 Caroline Kelly fakultetskoordinator 
 Ann-Kari Sundberg programansvarig utbildningsledare (p.1-4, 6-9) 

Samuel Zethson controller (p.9) 
 

1. Sammanträdet öppnas 
Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. Särskilt välkomnas de 
nya studeranderepresentanterna. 

 
2. Utseende av justeringsperson 

 Agneta Johansson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens proto- 
 koll. 

 
3. Fastställande av dagordning 

 Den utsända dagordningen fastställs. 
 

4. Anmälningar och meddelanden 
 
 a) Föregående protokoll 

Godkännes föregående protokoll. Noteras under p.10 att svaret blev att det inte går 
att nyregistrera en student som varit registrerad på kurs. Ev. kan en student antas i 
VAL eller ULV om han/hon uppfyller kriterierna. 

 
5. Revidering av utbildningsplan, Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 

 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Dnr LiU-2012-00262 
 

 Beslutas att med redaktionella ändringar godkänna revideringen. 
 
6. Antagningsläget och terminsstart 

 Föredragande: Ann-Kari Sundberg m.fl. 
 
 Informeras om antagningssiffror hösttermin 2012. 
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7. Presentation av verksamheten 2012 
a) Specialpedagogprogrammet och Speciallärarprogrammet 

 Föredragande: Karin Forslund Frykedal 
 

a) Ämneslärarprogrammet 
 Föredragande: Ann-Kari Sundberg 

  
 Presentationerna finns på www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer  
 
8. Planeringsprojekt för examensarbete – information och diskussion 
 Föredragande: Jonas Hallström, projektledare 
  
 Dnr LiU-2011-01845 
 
 Jonas presenterar det arbete som inletts med organisering av examensarbete.  
 Diskussion. Det är viktigt att ta vara på tidigare erfarenheter och att involvera bl.a.  
 programansvariga och studenter i arbetet. 
 
9. Budgetinformation 2013 

 Föredragande: Samuel Zethson 
 
 Dnr LiU-2012-00961 
 
 Informeras. Beslut om OH 2013 tas på SUV den 18 september. 
 

10.  Information från beredningsgruppen för kvalitetsarbete vid LiU 
 Föredragande: Thomas Östholm 
  
 Ett nytt system för kursutvärdering kommer att utvecklas. Nämnden ställer sig  
 positiv till att bygga upp ett frågebatteri som lärare kan använda. 
  
 It’s learning kommer att avvecklas och ersättas med en ny lösning hösten 2013. 
 
 Informeras om projektdirektivet Innovativa, pedagogiska lärmiljöer som i första  
 hand innebär en ombyggnad av Hus C. 

 
 
Vid protokollet 
  

 
 
 Caroline Kelly 
 
 Justeras 
 

 
 

Thomas Östholm  Agneta Johansson 

http://www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer
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 Närvarande ledamöter 
 Thomas Östholm lärare, prodekanus 
 Catarina Jeppsson lärare 
 Tatiana Jak Peterson lärare  
 Agneta Johansson lärare  
 Joakim Samuelsson lärare, p.4-11 

Michael Tholander lärare 
 Åsa Ridne extern ledamot, p.5-11 

Alexandra Holmström studerande 
 Mats Werme studerande  
  
 Övriga närvarande 
 Caroline Kelly fakultetskoordinator 
 Helena Loborg utbildningsledare 
 Mia Thorell programansvarig utbildningsledare, p.9-10 

Samuel Zethson controller, p.6 
 
Meddelat förhinder 
Helena Öström Haugum studievägledare 

 Jonatan Wilczkowski studerande 
 

1. Sammanträdet öppnas 
Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.  

 
2. Utseende av justeringsperson 

 Mats Werme utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
3. Fastställande av dagordning 

 Den utsända dagordningen fastställs med tillägg av en övrig punkt: Handledningstid  
 för VAL-studenter. 
 

4. Anmälningar och meddelanden 
 a) Föregående protokoll 

Godkännes föregående protokoll. 
 
Ordförande informerar 
- att Styrelsen för utbildningsvetenskap beslutat 2012-10-30 om ändrad organisat-

ion för IKT-studion och om ledamöter i ledningsgruppen (dnr LiU-2012-01896 
och LiU-2012-00246). 

- att en översyn har påbörjats av beslutet Hanteringsordning med särskild inrikt-
ning på medelstilldelning till programkurser med få studenter som fattats av 
GUN 2011-06-16 (dnr LiU-2011-00745). 

 
5. Sammanträdesdatum vt 2013 

 Föredragande: Thomas Östholm 
 

 Beslutas fastställa följande sammanträdesdatum: 21/2 (Norrköping), 21/3  
 (Linköping), 25/4 (Norrköping) och 16/5 (Linköping). Veckodag är torsdag och tid  
 13.15-16.30. 
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6. Information om budget 2013 
 Föredragande: Samuel Zethson 
 
 Dnr LiU-2012-00961 
 
 Informeras om budget 2013 som fastställdes av SUV den 30 oktober. 
 

7. Presentation av resultat i KURT vt 2012 och avstämning av hantering 
 Föredragande: Caroline Kelly 
 

 Presenteras resultaten, som inte skiljer sig nämnvärt från föregående termin. 
 
 Beslutas att ändra hanteringen så att kursvärderingar aktiveras av fakulteten en gång  
 per termin i stället för två. 
 
 Beslutas att undersöka möjligheten för StuFFs utbildningsutvecklare att kunna logga  
 in i KURT och se de numeriska resultaten på kursvärderingar inom utbildnings- 
 vetenskap. 
 
8. Information om handlingsplan Nöjd Student Index 
 Föredragande: Thomas Östholm 
  
 Dnr LiU-2011-01875 
 
 Informeras om handlingsplanen, som fastställdes av SUV den 30 oktober. 
 
9. Information om legitimation 

 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Informeras om situationen och om besöket på Skolverket den 9 november. 
 

10.  Presentation av verksamheten 2011, Förskollärarprogrammet 
 Föredragande: Mia Thorell 
  
 Presentationen finns på www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer 

 
11. Handledningstid för VAL-studenter (vidareutbildning av lärare som saknar  
 lärarexamen) 
  
 Många av studenterna saknar vetenskaplig kompetens, vilket gör att handlednings- 
 tiden inte räcker till. Uppdras åt Thomas Östholm att ta upp ämnet med program- 
 ansvarig Ingrid Olsson. 
 

 
Vid protokollet Justeras 
  

 
 
 Caroline Kelly Thomas Östholm Mats Werme 
   

http://www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer
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 Närvarande ledamöter 
 Thomas Östholm lärare, prodekanus 

Helena Öström Haugum studievägledare 
 Catarina Jeppsson lärare  
 Agneta Johansson lärare  
 Tatiana Jak Peterson lärare, p.3-12 
 Mats Bevemyr lärare, tjänstgörande ersättare 

Alexandra Holmström studerande 
 Mats Werme studerande  
 Jonatan Wilczkowski studerande 
  
 Övriga närvarande 
 Caroline Kelly fakultetskoordinator 
 Susanne Kreitz-Sandberg programansvarig utbildningsledare, p. 5, 8 
 Eva Kätting programansvarig utbildningsledare, p.10-11 
 Ann-Marie Laginder programansvarig utbildningsledare, p.10-11 
 Ragnhild Löfgren programansvarig utbildningsledare, p.1-8, 12 
 Monica Sandlund programansvarig utbildningsledare, p.6 
 Ann-Kari Sundberg programansvarig utbildningsledare, p.9 
 Eva Tjernström fakultetskoordinator, p.9-11 

 
Meddelat förhinder 
Joakim Samuelsson lärare 
Michael Tholander lärare 

 Åsa Ridne extern ledamot 
 

1. Sammanträdet öppnas 
Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.  

 
2. Utseende av justeringsperson 

 Helena Öström Haugum utses att tillsammans med ordföranden justera dagens  
 protokoll. 

 
3. Fastställande av dagordning 

 Den utsända dagordningen fastställs med tillägg av en övrig punkt: Beslut om  
 hanteringsordning med särskild inriktning på medelstilldelning till programkurser  
 med få studenter. 
 

4. Anmälningar och meddelanden 
 a) Föregående protokoll 

Godkännes föregående protokoll. Noteras följande: 
- under p.7 att StuFFs utbildningsutvecklare har fått möjlighet att logga in i KURT 

och att lärarna har informerats om förändringarna 
- under p.11 att frågan har diskuterats med programansvarig Ingrid Olsson  
 
Informeras 
- om kurser som fastställts inom Utbildningsvetenskap under 2012, enligt bilaga 

dnr LiU-2012-00456 
- om nättidskriften VENUE och om möjligheten att skriva artiklar till den 

www.liu.se/venue  

http://www.liu.se/venue
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5. Revidering av utbildningsplan, Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga  

 området  
 Föredragande: Susanne Kreitz-Sandberg 
 

 Dnr LiU-2011-01358 
 
 Beslutas att fastställa den reviderade utbildningsplanen. Uppdras åt Susanne att se över  
 formuleringen under Särskild behörighet. 
 
6. Revidering av utbildningsplan, Grundlärarprogrammet  

 Föredragande: Ragnhild Löfgren, Monica Sandlund 
 
 Dnr LiU-2012-00254 

 
 Beslutas att fastställa den reviderade utbildningsplanen, med redaktionella ändringar. 

 
7. Revidering av utbildningsplan, Yrkeslärarprogrammet  

 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Dnr LiU-2012-00261 
  

 Beslutas att fastställa den reviderade utbildningsplanen.  
 
8. Uppföljning av de olika stråken i lärarprogrammen (2011-): 

 
a) estetiska lärprocesser 

 Föredragande: Catarina Jeppsson 
 

b) genus 
Föredragande: Susanne Kreitz-Sandberg 
 
Catarina och Susanne redogör för sina respektive arbetsprocesser. Det är viktigt med 
kontinuerlig uppföljning av stråken. 

  
9. Presentation av projektet Study Success 

 Föredragande: Ann-Kari Sundberg, Eva Tjernström 
 
 Dnr LiU-2012-00438 
 
 Eva och Ann-Kari presenterar sitt arbete med projektet, som gäller de långa  
 lärarprogrammen och har som mål att bl.a. höja studenternas närvaro och minska  
 antalet avhopp. Synpunkter och idéer inför det fortsatta arbetet lämnas till Eva och  
 Ann-Kari  
 

10.  Presentation av verksamheten 2011, Folkhögskollärarprogrammet 
 Föredragande: Ann-Marie Laginder 
 
 Presenteras. 
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11. Presentation av verksamheten 2011, Outdoor Environmental Education and  

 Outdoor Life 
 Föredragande: Eva Kätting 
 
 Presenteras. 
  
 Alla tre presentationer finns på www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer 

  
12. Beslut om hanteringsordning med särskild inriktning på medelstilldelning till  

 programkurser med få studenter 
 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Dnr LiU-2011-00745 
 

 2011-06-16 tog Grundutbildningsnämnden beslut om hanteringsordning med  
 särskild inriktning på medelstilldelning till programkurser med få studenter. Thomas  
 ger en bakgrund till varför beslutet inte längre är hållbart. Beslutas att modifiera  
 beslutet under p. 3 andra stycket till ”För grupper om 6-14 studenter förhandlar  
 programledningen med SUV och dess controller om eventuell medelsförstärkning.” 
 
 
 Ordförande avslutar mötet och tackar ledamöter och tjänstemän för ett gott arbete  
 2012. 
 

 
Vid protokollet Justeras 
  

 
 
 Caroline Kelly Thomas Östholm  
 
 
 Justeras 
  
 
  
 Helena Öström Haugum 
   

http://www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer
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