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Styrgruppen för ämneslärarutbildningen  

 
Närvarande ledamöter:   

Ann-Kristin Wallengren Vicerektor, ordförande 

Sara Håkansson Prodekan HT 

Anna-Maria Persson Studierektor N 

Karin Hall Prodekan N 

Johannes Persson  Dekan HT 

Carl-Johan Mellin Representant LUS 

Emelie Olsson Representant LUS 

Lars Andersson  Utbildningschef K 

 

Övriga  

Sinikka Neuhaus Utbildningschef, föredragande § 7 

Helena Berglund Bitr. utbildningschef, föredragande § 6, 10 

Jonas Sundin  Ekonomichef HT 

Lisa Hetherington Föredragande § 8 

Elisabeth Pupp Föredragande § 9 

Paul Strand Föredragande § 11 

 

 

Frånvarande ledamöter: 

  

  

 

  

§ Ärende Information och beslut:  

 

1 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar  

  mötet öppnat. 

 

2 Mötessekreterare Helena Berglund utses till sekreterare för mötet. 

 

3 Justeringsperson Till justeringsperson utses Emelie Olsson att jämte  

  ordföranden justera dagens protokoll. 

 

4 Fastställande av dagordning  

 Dagordningen fastställs med två ändringar, punkt 10 

ändras till en beslutspunkt och tidpunkt för nästa möte 

läggs till under övrigt. 

    

5 Föregående mötesprotokoll    

PROTOKOLL 

Sammanträde 2022-09-13 

Zoom 

Kl. 14:30-17:00 
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 I föregående protokoll står Carl-Johan Mellin som HTS 

ordförande men medverkar som LUS representant i 

styrgruppen. 

 

6  Beslut om uppräkning  

 av schablon vid VFU-besök  

 Styrgruppen beslutade att schablonen för VFU-besök 

ska räknas upp efter 2022 års löneökning om 3,15 %. 

Timlönen ändras från 450 kr till 465 kr, 7 timmar per 

besök kvarstår i schablonen.   

  

7 Beslut kring fördelning  

 av medel för  

 övningsskoleverksamhet  

Styrgruppen beslutade om att fördela medlen så att HT 

får 450 000 kr och K får 193 000 kr av de 643 000 kr som 

avsatts för övningsskoleverksamhet. Här följer en 

sammanfattning av diskussion som föranledde beslutet. 

Ny förordning om övningsskolor gäller samtliga lärosäten 

med lärar- eller förskollärarutbildningar. Lärosäten och 

huvudmän skriver avtal med lärosätesspecifika 

tilläggsavtal. Övningsskolereformen syftar till att stärka 

samarbete kring VFU-studenter och praktiknära 

forskning. Särskilda medel finns avsatta för att utveckla 

övningsskoleverksamheten och behöver fördelas mellan 

fakulteterna som driver lärarutbildning vid LU, K och HT. 

2021 fick HT ca. 70 % av medlen och K 30 % baserat på 

storleken på de två lärarutbildningarna. 2022 fick K 70 % 

av medlen för arbete med kursutveckling av 

handledarkurser. Förslaget för 2023 inför styrgruppsmötet 

var 80 % till HT för att stärka samarbetet med Lunds 

kommun kring praktiknära forskning och även stärka den 

praktiknära forskningen med skolor i andra kommuner 

(t.ex. Malmö och Ängelholm). En ytterligare anledning 

till förslaget om 80 - 20 fördelning var att K fått mer 

tidigare utifrån de två lärarutbildningsenheternas 

dimension. Lars Andersson som representant för K 

uttryckte att det 20 % för K var för liten andel eftersom K 

också behöver utveckla praktiknära forskning vilket inte 

är direkt knutet till storleken på lärarutbildningen. 

Dessutom ger K två handledarkurser. Ett förslag var att 

HT skulle ta över en av de två handledarkurserna. Lars 

Andersson föreslog att fördelningen istället skulle vara 70 

% till HT och 30 % till K, ingen motsade sig detta och 

beslutet fattades.  

 

8  Uppdatering angående utlysning   

 av professur i matematikdidaktik  

 Ett möte har hållits i den av styrgruppen utsedda 

arbetsgruppen kring finansieringen av en professur. 

Matematik har efter det utvecklat ett tjänsteunderlag 

utifrån institutionens behov. Matematikinstitutionens 
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behov är inte i proportion till en 100 % tjänst och den 

gästprofessor som nu är på plats bedöms väl täcka in 

behovet. Gästprofessorn leder arbetet med att stärka den 

ämnesdidaktiska forskningsmiljön och arbetar med 

kursutveckling för bredd, djup och progression inom de 

ämnesdidaktiska kurserna eller kursmomenten. På så sätt 

svarar åtgärden med gästprofessorn väl mot att korrigera 

den problematik som UKÄ lyfte. Det kvarvarande 

problemet bedöms nu vara att lösningen inte är permanent 

vilket sannolikt behövs för att universitetet ska kunna 

ansöka om förnyat examenstillstånd.  

 Att tillsammans med LTH skapa en hundraprocentig 

tjänst för en professur i matematikdidaktik har undersökts 

men det har visat sig svårt att fokusera tjänsten mot 

matematikdidaktik eftersom den då skulle behöva 

inbegripa både allmändidaktik och undervisning i 

grundkurser på ingenjörs- och matematikutbildningarna. 

Utifrån matematikinstitutionens behov skulle en satsning 

på att göra gästprofessuren permanent på ett bättre sätt 

svara mot behovet och rymmas inom institutionens 

resurser med fördelning 40 % forskning och 10 % 

undervisning. Det är dock tveksamt om 

lärarförslagsnämnden på N-fak kan acceptera en sådan 

tillsättning och Karin Hall och Anna-Maria Persson 

undersöker frågan vidare genom att kontakta ordförande i 

lärarförslagsnämnden på N.  

    

9 Information från Elisabeth Pupp,  

 resursfördelning   

Universitetsstyrelsen har beslutat att en ny ekonomisk 

modell för älu ska införas 2023.  

   Förslaget innebär följande:  

• I det tilldelade beloppet 46 mnkr ingår en tidsbegränsad 

satsning från regeringen på KPU. Dessa medel (3,2 

mnkr) hanteras i ett särskilt spår.  
• Det belopp som tilldelas konstnärliga fakulteten (3,1 

mnkr) ingår framöver i fakultetens ramanslag och bereds 

inte längre av styrgruppen.  
• Ett särskilt ekonomiskt stöd införs och för 2023 uppgår 

det till 4,5 mnkr inklusive 0,3 mnkr för 

utvecklingsprojekt.  
• Ämnena tilldelas medel med utgångspunkt från deras 

planerade utbildningsproduktion (ca 25 mnkr 2023) i 

enlighet med styrgruppens beredning.  
• De medel som återstår (ca 10 mnkr) används för 

utbyggnader av älu inom nya och befintliga ämnen samt 

KPU.  
• En diskussion påbörjas runt hur myndighetskapitalet 

som överfördes till utbildningsvetenskap i samband med 
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älu:s organisatoriska placering inom HT –fakulteterna 

kan användas framöver.  
• Riktade forskningssatsningar inom t ex didaktik 

möjliggörs genom rektors medel.   

10 Beslut om fördelning av 

 ÄLU-medel 

Tidigare beslutad fördelningsmodell uppdateras i enlighet 

med förslaget från universitetsstyrelsen presenterat i § 9 

och styrgruppen beslutar att 1500 000 kr avtas av de ca 

10 000 000 kr för utbyggnad av nya ämnen och KPU. De 

kvarvarande ca 8 500 000 fördelas procentuell utifrån 

HST/HPR för utveckling inom befintliga ämnen inom det 

långa ämneslärarprogrammet och KPU. Finansieringen av 

matematikpaketen som styrgruppen tidigare beslutat ska 

ligga på ÄLU beslutas finansieras som utbyggnad av nya 

ämnen och KPU.  

Diskussion: Underlag för vad utbyggnadssatsningen 

skulle bestå av saknas p.g.a. att besked från 

universitetsstyrelsen om nya fördelningsmodellen inkom 

två arbetsdagar innan styrgruppens möte. Styrgruppen 

enades dock om att lärarutbildningen behöver byggas ut 

på matematik/naturvetenskapliga sidan. Vad som ska ingå 

förutom matematikpaketen bereds inför nästkommande 

styrgruppsmöte. Johannes Persson påpekar att SOL får en 

något mindre tilldelning samt att SOL gjort satsningar 

kring ämnesdidaktik och tagit ett stort ansvar för 

upprätthållandet av god kvalitet inom lärarutbildningen. 

Han påpekar också att det måste finnas en lyhördhet inom 

LU för behoven så att de som tar på sig ansvaret inte 

bestraffas finansiellt. Paul Strands utredning kan också 

peka på var resurser behöver satsas framöver.  

    

11 Presentation av Paul Strands  

 uppdrag 

 Uppdraget inleddes 1/8 2022 och ska sammanfattas med 

rapport innan den 31/1. 

 Paul Strand tar avstamp i tidigare rapporter om 

lärarutbildningen vid LU och nationellt och har inlett med 

intervjuer av personer involverade i lärarutbildningen vid 

LU. Några av punkterna som togs upp i presentationen för 

styrgruppen var: 

• Söktryck och avhopp 

• Studievägledning och samverkan 

• Utbyggnad 

• Övningsskolor 

• Utvärderingsorganisation 

• Kommunikation och beslutsgångar 

 

 

12 Punkter från fakulteterna Inga punkter togs upp då tiden var knapp. 
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13 Övrigt  

Datum för nästkommande möte bestäms till 8/11 kl. 15:15 

– 17:00. Helena Berglund skickar info om datumet till 

styrgruppen.  

 

14 Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet  

 

Helena Berglund  

 

 

Justeras  Justeringsperson 

 

Ann-Kristin Wallengren (ordf.) Emelie Olsson 

 

Justeras via mejl inkopierade på kommande sida.  
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Tack Helena! 

 

Jag bekräftar att protokollet är justerat och godkänt.  

 

Hälsningar  

Emelie Olsson 

Studentrepresentant 

 
 

 

Bekräftar att protokollet är ok. 
  
Anki 
  

__________________________ 
Ann-Kristin Wallengren 
Vicerektor för utbildning och kultur 
Pro Vice-Chancellor/Vice President for education and culture 
ann-kristin.wallengren@rektor.lu.se 
https://www.lunduniversity.lu.se/about-university/management-leadership/university-management/pro-vice-

chancellor-ann-kristin-wallengren 

Pro Vice-Chancellor Ann-Kristin Wallengren | Lund University 

www.lunduniversity.lu.se 

Lund University. 
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