
1 

2012-01-30 
PROTOKOLL 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten FSTdel12/011 
Dekanus 

Närvarande:	 Ulf Nilsson dekanus 
Lars Alm sekr 

Anställningsprofil för en anställning som universitetslektor i visuellt 
lärande och kommunikation vid ITN 
Föredragande: Lars Alm	 Dm LiU-2011-01989 

I ärendet fåreligger skrivelse 2011-12-13 från institutionen får teknik och 
naturvetenskap (ITN) med fårslag om en anställning som universitetslektor i 
visuellt lärande och kommunikation. 



1(3) 

BESLUT 
2012-01-30 FSTdel12/011 

Anställningsprofil för en anställning som universitetslektor i visuellt lärande och 
kommunikation vid ITN (Dnr LiU-2011-01989). 

Arbetsuppgifter 
I anställningen som universitetslektor ingår forskning, utbildning samt administrativt arbete. 

Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den 

samhällsutveckling Ii övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som 

universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. 

Behörighet 
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, 

dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan 
yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de 

arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses 
dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen. Med annan 

yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan 

yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning aven 
anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet 

är väsentlig. 

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet 
som är ett krav för behörighet för anställning gälla. 

För denna anställning ska särskild vikt läggas vid vetenskaplig skicklighet. 

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av 
andra behörighetsgrundande förhållanden. 

Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom egen forskning som resulterat i publicering, genom 

planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla 
forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i 

forskning uppnå resultat genom samverkan med andra lärare och genom förmåga att informera 
om forskning. 

Pedagogisk skicklighet ska ha visats genom breda och gedigna kunskaper inom ämnesområdet 

och de beskrivna arbetsuppgifterna för anställningen. Pedagogisk skicklighet ska även ha visats 
genom förmåga att skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att 
strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till 
utbildningsprogrammets och/eller huvudområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet ha 
visats genom förmåga att aktivera studenter till eget ,lärande och att bidra till utveckling och 

förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över egna pedagogiska ställningstaganden 
och resultatet 
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Administrativ skicklighet ska ha visats genom förmåga att planera, organisera och utveckla 

verksamhet. 

Ledarskap ska ha visats genom skicklighet att leda verksamhet och personal samt förmåga till 
samarbete och aktivt deltagande i kollegiala verksamheter. 

Förmåga att samverka med det omgivande samhället ska ha visats genom förmåga och 

skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. 
Populärvetenskapliga arbeten, offentlig debatt och föredrag är exempel på former för 
samverkan med det omgivande samhället. Andra exempel på samverkan är patentansökningar, 

kommersialisering och industrisamverkan. 

Förmåga att verka för att forskningsresultat kommer till nytta kan - i den utsträckning den inte 
ryms inom ramen för den allmänna förmågan att samverka med det omgivande samhället 

särskilt ha visats genom deltagande i tillämpade forskningsprojekt, uppdragsforskning eller 

inom ramen för tillåten bisyssla. Motsvarande gäller för deltagande i enskilda lärosätens 

innovationsstödjande arbete såsom uppdrag eller anställning i högskoleägt eller 

högskolekontrollerat företag eller genom uppdrag eller anställning utanför högskolesektorn. 

Förmåga att undervisa på engelska. 

Anställningen förutsätter dessutom påvisad god erfarenhet från forskning inom visuellt lärande, 

kommunikation och didaktik inom det naturvetenskapligt/tekniska området. 

Tillsättningsprogram 
Den aktuella anställningen beskrivs i följande s k tillsättningsprogram: 

Visuell och multi modal kommunikation ökar starkt i betydelse som verktyg inom ett stort antal 

tillämpningsområden inom akademisk forskning, i vardagslivet och för kommersieIla 
tillämpningar. Under de senaste årtiondena har den ökande användningen av nya medier också 
inneburit en stor förändring för lärande inom och utom utbildningssystemet. Den mänskliga 
hjärnan har stor kapacitet för tolkning av visuella intryck genom en oöverträffad förmåga att 
finna samband i form av mönster och strukturer i bilder. Interaktivitet och potential till att 

använda flera sinnen i de virtuella miljöerna innebär nya möjligheter till kommunikation och 

förståelse av världar som annars ligger utanför den mänskliga uppfattningsförmågan. 
Forskningen inom detta område är ännu sparsam men utgör huvudfokus för verksamheten 

inom området Visuellt lärande och kommunikation (VLC). 

Vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap finns en avdelning för Media och 
Informationsteknologi (MIT) som inrymmer området VLC. MIT bedriver omfattande forskning 

inom vetenskaplig visualisering, informations- och geovisualisering, datorgrafik och virtuell 
verklighet, lärande och kommunikation, samt byggteknik. Avdelningen utgör också 

forskningspartnern i Norrköpings Visualiseringscenter - C. http://www.visualiseringscenter.se. 

Den utlysta anställningen är placerad inom VLC som bedriver empirisk forskning om lärande 
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och interaktion och använder ett flertal forskningsperspektiv för att undersöka effekter av olika 

representationer såsom illustrationer, animationer, interaktiva simuleringar, domproduktioner 

(filmer) och olika typer av modeller. Forskningen studerar lärprocessen ur olika teoretiska 
perspektiv och söker identifiera de aspekter som är kritiska för meningsskapande. 

AnstälInlingen syftar till att säkerställa kompetens för forskning, handledning, och undervisning 

inom visualisering vid ITN, speciellt med inriktning mot kognitiva processer, interaktion och 

lärande. 

Följande bedömningskriterier kommer att tillämpas: 

- Påvisad vetenskaplig meritering inom naturvetenskaplig didaktisk forskning genom 
publikationer i erkända internationella tidskrifter, bokkapitel och konferenspublikationer. 

- Djupa kunskaper i den vetenskapliga litteraturen inom naturvetenskaplig didaktik, 
lärandepsykologi och kognitionsvetenskap speciellt inriktad mot visualisering och lärande. 
- Grundläggande kunskaper inom biokemi, molekylär och cellulär livsvetenskap och 

förtrogenhet med de visualiseringar och det modelltänkande som används för att förklara och 

kommunicera denna kunskap. 
- Visad praktisk erfarenhet av design, planering, utveckling och datainsamling samt av de 

kvalitativa och kvantitativa analysmetoder som krävs inom innovativ didaktisk forskning om 
visualisering. Meriterande är erfarenhet av datorbaserade verktyg för att analysera och 

modellera de lärandes interaktion med virtuella representationer. 
- Erfarenhet av att utveckla, undervisa samt examinera kurser på forskarutbildningsnivå inom 

det NVT-didaktiktiska området. 

Ett internationellt forskningsnätverk är meriterande. 

Lika villkor 
Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som 

präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. 

Flertalet av universitetslektorerna inom institutionen är män, varför kvinnor ges företräde vid 
tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt. 

Tillsättningsförfarande 
Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från tekniska fakultetens anställningsnämnd. En 

avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma 
ifråga för anställningen. 


