Till Lärarutbildningsnämnden
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Forskarskolan i svenska med didaktisk inriktning har översänt nedanstående utlysningstext.
Svenskämnet är det största skolämnet liksom lärarutbildningsämnet. Det är angeläget för HiG,
liksom för regionens kommuner med ämnesdidaktiskt utbildad lärarpersonal.
Jag föreslår därför att LuN beslutar att lova motfinansiering för sökande lärare från HiG. Vad
gäller sökande från regionens skolor måste åtagandet göras av resp. kommun. Det är då
rimligt att HiG utlovar handledningsstöd.
Det har inte tidsmässigt varit möjligt att bereda frågan i forskningsberedningen.
Gävle den 19 januari 2006.
Bengt Schüllerqvist

Nationella forskarskolan i svenska med didaktisk inriktning
utlyser två doktorandtjänster med licentiatexamen som mål
Svenska är det största ämnet i skolan, och inom Nationella forskarskolan i svenska med didaktisk
inriktning bedrivs forskning av betydelse för lärarutbildning i svenska och yrkesverksamhet som lärare i
svenska. Utbildningen startade höstterminen 2002. Femton lärosäten samverkar inom forskarskolan:
Luleå, Umeå, Gävle, Uppsala, Stockholm, Karlstad, Örebro, Linköping, Göteborg, Växjö, Halmstad,
Kalmar, Kristianstad, Lund och Malmö. Värd är Växjö universitet. Vetenskapsrådets
utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK) har beviljat medel för verksamheten och för sex
doktorandtjänster som tillsattes 2002. Nu utlyser vi finansiering av ytterligare två doktorandtjänster med
licentiatexamen som mål och med tillträde den första augusti 2006. UVK kräver att det egna lärosätet
medfinansierar med en tredjedel av kostnaden.
Vi välkomnar ansökningar inom hela det svenskdidaktiska fältet. I den nya examensordningen för
lärarutbildning betonas vikten av kunskaper om barns läs- och skrivutveckling. Vi vill därför att en av tjänsterna
får en innehavare med en forskningsinriktning mot det området.
För antagning till forskarskolan krävs dels grundläggande behörighet enligt Högskoleförordningen, dvs.
grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng eller motsvarande. Därutöver krävs lärarutbildning, ett
examensarbete eller ett motsvarande arbete om minst 10 poäng och undervisningserfarenhet. De särskilda
förkunskapskrav som gäller för det forskarutbildningsämne (t. ex. litteraturvetenskap, nordiska språk,
ämnesdidaktik) som den studerande söker sig till framgår i allmänhet av resp. lärosätes hemsida. Forskarskolans
hemsida har adress http://www.vxu.se/hum/utb/amnen/svenska/forskarskolan.
Ansökan ska vara inlämnad i fem ex. senast den 6 mars 2006 till Registrator (dnr 949/2005-415) vid Växjö
universitet, 351 95 VÄXJÖ. Beslut om antagning fattas i april.

Ansökan ska innehålla uppgift om vid vilket lärosäte den sökande vill bli anställd, en beskrivning av den
sökandes bakgrund, en redogörelse för planerat avhandlingsområde (2-3 sidor med syfte, forskningsfrågor och
gärna funderingar om metod och material) samt meritförteckning med bilagda betyg och relevanta skrifter (inkl.
C- och D-uppsatser, examensarbete eller motsvarande).
Har du frågor att ställa, kan du vända dig till professor Jan Einarsson, tel. 0470/70 89 28, e-post
Jan.Einarsson@vxu.se eller till studierektor Solveig Hammarbäck, tel. 0470/70 82 76, e-post
Solveig.Hammarback@vxu.se.

