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Styrgruppen för ämneslärarutbildningen  
 
Närvarande ledamöter:   
Ann-Kristin Wallengren Vicerektor, ordförande 
Sara Håkansson Prodekan HT 
Anna-Maria Persson Studierektor N 
Johannes Persson  Dekan HT 
Carl-Johan Mellin Representant LUS 
 
Övriga  
Sinikka Neuhaus Utbildningschef HT, föredragande § 11, 12 
Helena Berglund Bitr. utbildningschef HT, föredragande § 10 
Lars Andersson  Utbildningschef K 
Jonas Sundin  Ekonomichef HT 
Paul Strand Föredragande § 9 
Carita Lundmark Kansli HT 
 
Frånvarande ledamöter: 
Karin Hall Prodekan N  
Emelie Olsson Representant LUS 
  
 
  
§ 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 Carl-Johan Mellin att jämte  
  ordföranden justera dagens protokoll. 
 
4 Fastställande av dagordning  

 Dagordningen fastställs. 
    
5 Föregående mötesprotokoll    

 Inga synpunkter. 
 

6  Beslut om fördelning av medel  
 för utbyggnaden av ÄLU  

PROTOKOLL 
Sammanträde 2022-11-08 
Zoom 
Kl. 15:15-17:00 
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 Styrgruppen beslutade att de kvarvarande 645 000 kr till 
utbyggnad av nya ämnen går till matematikinstitutionen 
som ett stöd i utbyggnaden av kurspaketen (PML).  

  
7 Beslut om att anta en kull till i  
 matematikpaketen (PML)  

Styrgruppen beslutade att ännu en kull studenter antas 
till matematikpaketen (PML) 

 
8  Uppdatering angående utlysning   
 av professur i matematikdidaktik  

 Matematikinstitutionen har skickat in en anhållan om stöd 
för utlysning av en professur där man ansöker om 50 % av 
kostnaden, institutionen kan själv finansiera 50 %. 

 Motivering till varför det skulle vara fördelaktigt att kalla 
Kristina Juter i en omfattning av 50% har skickats till 
Sven Lidin, dekan på N-fak.  

    
9 Kort avstämning kring Paul Strands 
 utredning av ÄLU  
   Paul presenterade de åtta huvudområdena  

- Organisatoriska modellen 
- Roller 
- Kommunikationsvägar 
- Fysisk samlokalisering 
- Samarbeten mellan ämnena, inklusive uvk 
- Studievägledning 
- Samverkan mellan lärosäten 
- Utbyggnad 
Intervjuer har genomförts och ytterligare några är 
inplanerade. Styrgruppen för utredningen bestående av 
Sinikka Neuhaus, Ann-Kristin Wallengren, Elisabeth 
Pupp samt en studentrepresentant (som ännu inte är vald) 
ska sammanträda i november och diskutera utredningens 
fortskridande med Paul Strand. 
Kortfattad sammanfattning av punkterna som lyftes: 
 
Organisation & struktur 
• Inst. för utbildningsvetenskap och dess relation till 

MHM: systerorganisationer  
• Institutionen för utbildningsvetenskap, inre 

organisation: ansvaret i olika individuella roller   
• Inst. för utbildningsvetenskap i relation till fakulteten: 

behov av professionellt tjänstemannastöd 
 

Roller & kommunikation 
• Redan känt: Styrgruppen för ämneslärarutbildningen, 

och dess status: Osäkerhet kring beredning (och 
beredningsrutiner). Vad är styrgruppen? En nämnd, 
men ändå inte? 
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o Utbildningens förutsättningar för olika 
aktörers delaktighet och inflytande:  

o studentinflytande  
o ämnesinstitutionernas begränsade insyn i 

UVK: Här efterfrågas en 
didaktisk/ämnesdidaktisk diskussion med 
kontinuitet som förhandlar/tillvaratar olika 
intressen. 

 
Utbildningsidentitet & fysisk samlokalisering 
• Utbildningsidentitet & studentidentitet verkar hänga 

ihop  
o dubbel identitet: både en identitet som 

lärarstudent och en ämnesidentitet 
o en tydlig fysisk-mental hemvist   

• Hur förstärka studenternas känsla av att gå en 
professionsutbildning? Tidig VFU? 

Utbildningens attraktionskraft och möjliga expansion (jfr 
samarbeten mellan ämnen) 
• Lågt söktryck så man bör kritiskt ställa sig frågan om 

det är lämpligt att ta in alla sökande.  
• Utbildningens attraktionskraft och retentionen: En 

komplex problematik  
• Pedagogiska strategier för att behålla studenter i en 

utbildning 
• Strategiska satsningar på ämnesdidaktisk forskning  
• Praktiknära forskning i skolans faktiska undervisning  

 
Nya ämnen & utbildningar  
• Juridik och Ekonomi? Att ytterligare expandera redan 

stora ämnen (Sve, Eng, Hi) verkar inte vara en 
lämplig strategi. Skolans sammansättningsämnen 
verkar svåra att organisera & hantera inom LU. 

• Teknik, programmering? Återfående av 
examensrättigheten i matematik.  

• Speciallärar- och specialpedagogutbildning samt 
förstelärarutbildning och skolledar-/rektorsutbildning, 
magister/mastersprogram för verksamma 
lärare/skolledare. 

 
      
10 Diskussion om en uppdelning av  
 examensuppsatsen om 30 hp i två  
 15hp-uppsatser  

I matematikpaket tre (PML3) kommer det att ingå ett 
enskilt arbete om 15 hp med start ht 23 för att studenterna 
ska bli behöriga till KPU 7-9 som ettämneslärare i 
matematik. I anknytning till detta har matematik och fysik 
undersökt möjligheten att dela upp examensuppsatsen i 
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det sammanhållna programmet om LU får förnyat 
examenstillstånd. Både fysik och matematik var positiva 
inför möjligheten och har hittat en lämplig modell. 
Oberoende av detta kom det från svenska-institutionen in 
önskemål om en liknande uppdelning av 
examensuppsatsen. Uppdelningen ökar studenternas 
möjligheter att samla in data till sina examensuppsatser 
under VFU och kan därmed öka möjligheterna till 
samarbeten kring praktiknära forskning. Andra 
pedagogiska fördelar finns också då studenterna får längre 
tid på sig att producera bra examensuppsatser och positiva 
erfarenheter från musiklärarutbildningen och KPU finns. 
Carl-Johan Mellin poängterade att det finns risk för att 
fokus tas från VFU-kurserna men de erfarenheter vi har 
av datainsamling under VFU från de andra programmen 
är goda och det finns inte heller krav på att studenterna 
måste samla data under VFU:n.  
 

11 Diskussion om styrgruppens roll i 
 användandet av  
 myndighetskapitalet  

 I styrgruppens uppdrag ingår ekonomiskt ansvar men det 
är fortsatt oklart hur långt det ansvaret sträcker sig. 
Eventuellt kan styrgruppen föreslå för fakulteten hur 
medel kan användas och det står klart att 
ämneslärarutbildningens myndighetskapital inte får 
användas till annat. Prefekten på utbildningsvetenskapliga 
institutionen har också en viktig roll i detta men är inte 
med i styrgruppen. Diskussionen får fortgå vid kommande 
möten. Med tanke på den ändrade finansieringsmodellen 
kan det också vara bra med ett reservkapital enligt Jonas 
Sundin. Paul Stands utredning kan också peka på behov 
där resurser kan komma att behövas.  

  
12 Information om konferensserie i  
 anslutning till övningsskoleverksamhet  
 och VFU-placering i Tanzania  

Ett projekt inrättas med syfte att initiera en konferensserie 
riktad mot VFU-handledare, VFU-lärare/ämnesdidaktiker, 
UVK-lärare och studenter vid ämneslärarutbildningarna. 
Konferensserien knyter an till övningsskoleverksamheten 
som ett led i att stärka kopplingen mellan skolor och 
universitetet, förstärka handledarkompetensen vid 
övningsskolorna och skapa mötesplats för praktiknära 
forskning och kring utbyten av idéer för studenternas 
examensuppsatser. Tina Gunnarssons, doktorand på 
utbildningsvetenskap, har tilldelats uppdraget inom ramen 
för hennes institutionstjänstgöring.  
I ett samarbetsprojekt med en skola i Tanzania erbjuds två 
till tre studenter som ska gå KPU3 till våren att göra delar 
av sin VFU på Hakima school som en del av 
lärarutbildningens internationalisering. Några 
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universitetsanställda kommer också att besöka skolan och 
förhoppning är ökat samarbete framöver.  
 

13 Punkter från fakulteterna 
 HT: Ny professor i språkdidaktik, moderna språk 
inriktning engelska väntar på rektors beslut, i övrigt klart.  
En språkpedagog anställd som kan samverka med Ulla 
Urde, språkpedagog på utbildningsvetenskapligs 
institutionen samt språkpedagoger på S-fak. Ett stort 
anslag från skolforskningsinstitutet för ämnesdidaktisk 
forskning har erhållits. 
K: Ingen punkt 
N: Ingen punkt 

 
14 Övrigt  

Datum för de två nästkommande mötena bestäms till 14/2 
kl. 15:15 – 17:00 och 9/5 15:15 – 16:30. Helena Berglund 
skickar info om datumet till styrgruppen.  

 
15 Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet  
 
Helena Berglund  
 
 
Justeras  Justeringsperson 
 
Ann-Kristin Wallengren (ordf.) Carl-Johan Mellin 
 
Justeras via mejl inkopierade på kommande sida.  
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Från: Carl-Johan  
Skickat: den 9 november 2022 16:22 
Till: Helena Berglund <helena.berglund@uvet.lu.se> 
Kopia: Ann-Kristin Wallengren <ann-kristin.wallengren@rektor.lu.se> 
Ämne: Re: Styrgruppsprotokoll för justering 
  
Allt ok!  
Med vänliga hälsningar, 
Carl-Johan Mellin  
 
 
Ann-Kristin Wallengren 
on 2022-11-09 17:41 
Till: 
Carl-Johan <carljohan94@gmail.com>; 

Helena Berglund 

Yes 
 
 


