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Johan Jansson <johan.jansson.kth@gmail.com>

Regler för kurslitteratur
17 messages
Johan Jansson <jjan@csc.kth.se>
To: Anna-Karin Tornberg <annak@nada.kth.se>

Fri, Aug 24, 2012 at 3:10 PM

Hej Anna-Karin,
Jag skulle uppskatta om du kunde ge en uppdatering vid slutet av dagen
vad status är för reglerna för kurslitteratur, eller ge besked om ni
inte har kommit fram till någonting konkret så att jag vet inför
kursen.
Jag kommer sitta hemma och skriva resten av dagen, men jag är
kontaktbar via mail.
Vänliga hälsningar,
Johan
Anna-Karin Tornberg <annak@nada.kth.se>
To: Johan Jansson <jjan@csc.kth.se>

Fri, Aug 24, 2012 at 3:27 PM

Hej Johan,
Jag vet inte om jag kommer att få svar under eftermiddagen, men jag återkommer
när jag hört något mer.
Men utgå att ifrån att det blir så att MST inte kan användas.
Mvh,
Anna-Karin
[Quoted text hidden]

Johan Jansson <jjan@csc.kth.se>
To: Anna-Karin Tornberg <annak@nada.kth.se>

Fri, Aug 24, 2012 at 3:59 PM

Ok. Vem har fattat det här beslutet? Eller från vem har du fått indikationer på att det inte är tillåtet?
Vänliga hälsningar,
Johan
Den 24 aug 2012 15:27 skrev "Anna-Karin Tornberg" <annak@nada.kth.se>:
[Quoted text hidden]

Anna-Karin Tornberg <annak@nada.kth.se>
To: Johan Jansson <jjan@csc.kth.se>

Sun, Aug 26, 2012 at 7:34 PM

Hej,
Jag har nu fått besked om att det är så, att MST inte kan användas.
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Beskedet kommer från GA på SCI, Lars Filipsson, och du får vända
dig till honom om du vill diskutera saken.
Mvh,
Anna-Karin
[Quoted text hidden]

Johan Jansson <jjan@csc.kth.se>
To: lfn@math.kth.se

Sun, Aug 26, 2012 at 9:18 PM

Hej Lars,
Jag har via Anna-Karin Tornberg fått besked att boken "Mathematical
Simulation Technology" (MST) inte kan användas i kurser på SCI-skolan.
Vilka delar/meningar är det SCI inte kan acceptera i MST-boken? Om
Claes Johnson (som skrivit största delen) får den informationen så kan
de ändras så att det blir acceptabelt.
Vänliga hälsningar,
Johan
2012/8/26 Anna-Karin Tornberg <annak@nada.kth.se>:
[Quoted text hidden]

Lars Filipsson <lfn@kth.se>
To: Johan Jansson <jjan@csc.kth.se>

Mon, Aug 27, 2012 at 12:51 PM

Hej Johan!
Materialet "Mathematical Simulation Technology" ska inte användas som
kurslitteratur och ska inte läggas upp på KTH:s webb.
I övrigt får du använda ditt omdöme och själv ta ansvar för den
kurslitteratur du använder i kursen. Om du förfogar över material som
behandlar matematiken och kursinnehållet på ett relevant sätt så kan du
använda det.
Hör av dig om du vill ha ett möte med mig och skolchef Gustav Amberg där vi
diskuterar den kurslitteratur du tänkt använda.
Hälsningar
Lars

-----Ursprungligt meddelande----Från: johan.jansson.kth@gmail.com [mailto:johan.jansson.kth@gmail.com] För
Johan Jansson
Skickat: den 26 augusti 2012 21:19
Till: lfn@math.kth.se
Ämne: Re: Regler för kurslitteratur
[Quoted text hidden]

Johan Jansson <jjan@csc.kth.se>
To: Lars Filipsson <lfn@kth.se>

Mon, Aug 27, 2012 at 5:55 PM
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Hej!
Tack för ditt snabba svar.
Jag tycker att många delar av "Mathematical Simulation Technology"
behandlar matematiken och kursinnehållet på ett relevant sätt, bättre
än annan befintlig kurslitteratur, och skulle därför vilja använda
den. Vad är det med boken ni inte accepterar och varför får jag inte
använda den, trots att jag/vi erbjudit att göra ändringar i samråd med
er? Jag tycker att jag som lärare har rätt att få veta detta.
Jag tycker inte det behövs ett möte för att svara på den här frågan,
det görs enkelt via mail.
Vänliga hälsningar,
Johan
2012/8/27 Lars Filipsson <lfn@kth.se>:
[Quoted text hidden]

Lars Filipsson <lfn@kth.se>
To: Johan Jansson <jjan@csc.kth.se>

Mon, Aug 27, 2012 at 7:26 PM

-----Ursprungligt meddelande----Från: johan.jansson.kth@gmail.com [mailto:johan.jansson.kth@gmail.com] För
Johan Jansson
Skickat: den 27 augusti 2012 17:56
Till: Lars Filipsson
[Quoted text hidden]

Lars Filipsson <lfn@kth.se>
To: Johan Jansson <jjan@csc.kth.se>

Mon, Aug 27, 2012 at 7:39 PM

Hej!
Jag tror också att delar av materialet kan vara relevanta och bra. Men i en
mejlväxling idag med vår skolchef Gustav Amberg har Claes Johnson förbjudit
oss att använda något av materialet i vår undervisning. Det betyder alltså
att vi inte kan använda några delar av materialet.
Hälsningar
Lars
-----Ursprungligt meddelande----Från: johan.jansson.kth@gmail.com [mailto:johan.jansson.kth@gmail.com] För
Johan Jansson
Skickat: den 27 augusti 2012 17:56
Till: Lars Filipsson
[Quoted text hidden]

Johan Jansson <jjan@csc.kth.se>
To: Lars Filipsson <lfn@kth.se>

Tue, Aug 28, 2012 at 9:40 AM

Hej!
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Jag har rätt att använda materialet i undervisningen, även på
SCI-skolan, enligt överenskommelse med min medförfattare Claes
Johnson. Det enda som stoppar mig nu är ditt tidigare besked att
materialet inte ska användas som kurslitteratur och inte ska läggas
upp på KTHs webb. Så jag skulle vilja ha svar på min fråga: Vad är det
med boken ni inte accepterar och varför får jag inte använda den,
trots att jag/vi erbjudit att göra ändringar i samråd med er?
[Quoted text hidden]

Lars Filipsson <lfn@kth.se>
To: Johan Jansson <jjan@csc.kth.se>

Tue, Aug 28, 2012 at 10:11 AM

Hej Johan
Anledningen till att skolan för teknikvetenskap inte ska använda materialet
"Mathematical Simulation Technology" (MST) är att vi som du vet har
erfarenhet av det från kursen för F för snart två år sedan. Du var som jag
minns det en av dem som undervisade i den kursen.
I övrigt får du som sagt använda ditt omdöme och själv ta ansvar för den
kurslitteratur du använder i kursen. Om du förfogar över material som
behandlar matematiken och kursinnehållet på ett relevant sätt så kan du
använda det.
Har du ytterligare frågor kring detta kan vi träffas tillsammans med
skolchef Gustav Amberg.
Vänliga hälsningar
Lars
-----Ursprungligt meddelande----Från: johan.jansson.kth@gmail.com [mailto:johan.jansson.kth@gmail.com] För
Johan Jansson
Skickat: den 28 augusti 2012 09:40
[Quoted text hidden]

Johan Jansson <jjan@csc.kth.se>
To: Lars Filipsson <lfn@kth.se>

Tue, Aug 28, 2012 at 11:31 AM

Hej Lars,
För mig är det oklart vad det egentligen handlade om i kursen för två
år sedan. Vad är det för specifika erfarenheter du menar? Om du
specificerar det så kan vi ändra materialet så att det blir
acceptabelt för er.
För mig känns det frustrerande att inte tillåtas använda material i
min egen kurs utan att några specifika skäl anges.
Vänliga hälsningar,
Johan
2012/8/28 Lars Filipsson <lfn@kth.se>:
[Quoted text hidden]
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Lars Filipsson <lfn@kth.se>
To: Johan Jansson <jjan@csc.kth.se>
Cc: Gustav Amberg <gustava@mech.kth.se>

Tue, Aug 28, 2012 at 6:55 PM

Hej
När materialet användes i kursen för F för snart två år sedan gav det upphov
till diskussioner i KTHs och SCIs ledning. Bedömningen då, liksom nu, är att
skolan inte ska använda materialet, inte erbjuda studenterna det, och inte
förknippas med det. Det är alltså materialet "Mathematical Simulation
Technology" (MST) som helhet som inte ska användas.
I övrigt får du som sagt använda ditt omdöme och själv ta ansvar för den
kurslitteratur du använder i kursen. Om du förfogar över material som
behandlar matematiken och kursinnehållet på ett relevant sätt så kan du
använda det.
Vänliga hälsningar
Lars
-----Ursprungligt meddelande----Från: johan.jansson.kth@gmail.com [mailto:johan.jansson.kth@gmail.com] För
Johan Jansson
Skickat: den 28 augusti 2012 11:32
[Quoted text hidden]

Johan Jansson <jjan@csc.kth.se>
To: Lars Filipsson <lfn@kth.se>
Cc: Gustav Amberg <gustava@mech.kth.se>

Wed, Aug 29, 2012 at 12:40 PM

Hej,
Jag skulle vilja ha kopior på de här besluten, inklusive motivering,
underlag och andra handlingar som kopplas till besluten.
Min hemadress är:
Johan Jansson
Grindsgatan 37
118 57 Stockholm
[Quoted text hidden]

Lars Filipsson <lfn@kth.se>
To: Johan Jansson <jjan@csc.kth.se>
Cc: Gustav Amberg <gustava@mech.kth.se>

Thu, Aug 30, 2012 at 9:06 PM

Hej Johan
Claes Jonsson har i ett mejl till KTH:s rektor skrivit:
"Kan Du ge mig en försäkran om att händelserna ht 2010 inte kommer att
upprepas? Utan detta vågar jag inte låta boken användas vid KTH."
Bland annat eftersom vi inte kan ge en sådan försäkran, väljer vi att inte
använda denna bok. I senare mejl till vår skolchef Gustav Amberg har
dessutom Claes Johnsson uttryckligen förbjudit oss att använda boken.
Så saken är utagerad för vår del.

05/23/2013 10:13 PM

Gmail - Regler för kurslitteratur

6 of 7

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=83be24f813...

Hälsningar
Lars

-----Ursprungligt meddelande----Från: johan.jansson.kth@gmail.com [mailto:johan.jansson.kth@gmail.com] För
Johan Jansson
Skickat: den 29 augusti 2012 12:41
Till: Lars Filipsson
Kopia: Gustav Amberg
[Quoted text hidden]

Johan Jansson <jjan@csc.kth.se>
To: Lars Filipsson <lfn@kth.se>
Cc: Gustav Amberg <gustava@mech.kth.se>

Tue, Sep 4, 2012 at 11:27 AM

Hej,
Som jag sade för fyra mail sedan så har jag rätt att använda
materialet i undervisningen, även på SCI-skolan, enligt
överenskommelse med min medförfattare Claes Johnson. Det enda som
hindrar mig är besluten du hänvisar till. Så vitt jag förstår måste en
handling med diarenummer upprättas för varje beslut. Vilka diarenummer
har de här besluten?
Jag skulle även vilja veta hur jag går tillväga för att eventuellt
överklaga besluten. Men innan en eventuell överklagan måste jag ha
möjlighet att läsa besluten. Därför upprepar jag min begäran om en
skriftlig kopia av besluten.
Vänliga hälsningar,
Johan
2012/8/30 Lars Filipsson <lfn@kth.se>:
[Quoted text hidden]

Gustav Amberg <gustava@mech.kth.se>
To: Johan Jansson <jjan@csc.kth.se>
Cc: Lars Filipsson <lfn@kth.se>

Fri, Sep 7, 2012 at 2:04 PM

Hej Johan
Instruktionen till dig att inte använda materialet "Mathematical Simulation Technology" i SCIs kurser är en del av den
dagliga arbetsledningen inom KTH. Det är inte ett myndighetsbeslut.
Motivet till att skolan för teknikvetenskap inte ska använda materialet "Mathematical Simulation Technology" (MST) är
att vi som du vet har erfarenhet av det från kursen för F för snart två år sedan. Du var ju en av dem som då
undervisade den kursen. De erfarenheterna innebär att SCI inte ska använda materialet och inte förknippas med det.
Dessutom är det så att KTH inte har något avtal med Claes om användning av hans material, och inte heller har för
avsikt att ingå något sådant, och därmed ska vi inte använda det.
Vänliga hälsningar
Gustav
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********************************
Gustav Amberg
Professor of Fluid Mechanics
Dean of the School of Engineering Sciences
Dept of Mechanics
KTH
S-100 44 Stockholm, Sweden
gustava@mech.kth.se
http://www.mech.kth.se/~gustava
office: +46 8 790 7534
mobile: +46 70 891 2323
fax: +46 8 796 9850
skype: gustava01
********************************

4 sep 2012 kl. 11:27 skrev Johan Jansson:
[Quoted text hidden]
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