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Närvarande  
 
 

Benny Hjern (dekanus), ordförande, Mohamed Chaib (prodekanus) och 
Björn Westberg (sekreterare). 
 

4. Fråga om  
- ämnesbeteckning  
- vetenskapligt 

sakkunniga  

4.  Fråga om  
- ämnesbeteckning och inriktning för planerade anställningar som lektor, 

docent och professor samt  
- utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning eller 

befordran inom ramen för befintlig anställning inom vetenskapsområdet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
bilaga  4.1 
  
 

4.1 Skrivelse från HLK om att Fakultetsnämndens presidium (på delegation 
enligt beslut 991027 § 3.8) utser sakkunniga för prövning av professur i 
Pedagogik med inriktning mot specialpedagogik.  HLK föreslår därvid 
följande personer: 

• Karl-Gustaf Stukát, professor emeritus i specialpedagogik, 
Institutionen för pedagogik och didaktik, Enheten för 
Specialpedagogik, Göteborgs Universitet 

• Siv Fischbein, professor i specialpedagogik, Institutionen för Individ, 
Omvärld, och Lärande, Lärarhögskolan i Stockholm 

• Eva Björck-Åkesson, professor i pedagogik med inriktning mot 
specialpedagogik/habilitering,  Institutionen för samhälls- och 
beteendevetenskap, Mälardalens Högskola. 

 
Presidiet beslutar 
 
att godkänna HLK:s förslag. 
 

 
 
 
 
 
Bilaga 4.2 

4.2 Skrivelse från HLK om att Fakultetsnämndens presidium (på delegation 
enligt beslut 991027 § 3.8) utser sakkunniga för prövning av professur i 
Pedagogiskt arbete. HLK föreslår därvid följande personer: 

• Björn Andersson, professor i ämnesdidaktik, Institutionen för 
pedagogik och didaktik, Enheten för ämnesdidaktik, Göteborgs 
Universitet 

• Gunilla Halldén, professor vid Tema Barn, Institutionen för Tema, 
Linköpings Universitet 

• Daniel Kallós, professor i pedagogik, Pedagogiska institutionen, Umeå 
Universitet 

 
Presidiet beslutar 
 
att godkänna HLK:s förslag. 
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8. Övriga frågor. 8.1 Fakultetskonferens.  
 
Presidiet beslutar 
 
att föreslå Fakultetsnämnden att 2000 års fakultetskonferens skall behandla 
tvär- och mångvetenskaplig forskning. 
 
att konferensen bör behandla såväl forskning som undervisning i anslutning 
till detta tema. 
 
att till fakultetskonferensen inbjuda Stiftelsens ordförande Per Risberg och 
hedersdoktor Gösta Gunnarsson. 
 

 8.2 Ansökningar om befordran till professor i historia. Skrivelse från 
Linköpings universitet 2000-01-10. 
 
Presidiet beslutar 
 
att i skrivelse till Linköpings universitet konstatera att tidigare ansökan om 
befordran till professor i historia har återtagits. 
 

 8.3 Former för sakkunnigprövning 
 
Presidiet beslutar 
 
att föreslå Fakultetsnämnden att formerna för sakkunnigprövning behandlas i 
anslutning till ärende 8.2 vid sammanträdet 000209. 
 

Vid protokollet Justeras 

 
 
Björn Westberg Benny Hjern Mohamed Chaib 


