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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  
Emelie Olsson Representant LUS 
Carl-Johan Mellin Representant LUS 
 
Övriga  
Sinikka Neuhaus Utbildningschef HT, föredragande § 5,10, 11, 12 
Helena Berglund Bitr. utbildningschef HT 
Jonas Sundin  Ekonomichef HT 
Carita Lundmark Kansli HT, föredragande § 7 
 
Frånvarande ledamöter: 
Johannes Persson  Dekan HT 
 
Frånvarande övriga: 
Lars Andersson  Utbildningschef K 
  
 
  
§ 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 Anna-Maria Persson att jämte  
  ordföranden justera dagens protokoll. 
 
4 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs. 

  
    
5 Föregående mötesprotokoll Inga synpunkter.   

  
 

6  Beslut om adjungering  
 Carita Lundmark adjungeras till styrgruppen under 

arbetet med examenstillståndansökan i matematik.  

PROTOKOLL 
Sammanträde 2023-02-14 
Zoom 
Kl. 15:15-17:00 
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7 Beslut om arbetsgrupp för  
 examenstillståndsansökan i  
 matematik  

Styrgruppen beslutade att utse en arbetsgrupp som 
lägger upp en tidsplan för arbetet, bestående av följande 
personer: 
Anna-Maria Persson, Matematikcentrum 
Kristina Juter, Matematikcentrum 
Malin Christersson, Matematikcentrum 
Jan-Fredrik Olsen, Matematikcentrum 
Helena Berglund, ÄLU:s ledning samt  
utbildningsvetenskap/VFU 
Carita Lundmark, administrativt stöd från HT-fakulteterna 
Johanna Hansen, administrativt stöd från Sektionen 
Studentrepresentant från LUS (inledningsvis Carl-Johan 
Mellin) 
Studentrepresentant från lärarutbildningen med inriktning 
matematik 
 
Arbetsgruppen skriver fram ansökan och har ett inledande 
möte där tidsplan och uppföljningsmöten planeras in. 
Skrivandet av ansökan sker däremellan utifrån kompetens. 
För att underlätta möjligheten att finna mötestider behöver 
inte samtliga delta i uppföljningsmötena. Carita 
Lundmark är sammankallande för arbetsgruppen. 
Tidsplanen påverkas av de beslutsvägar som behöver 
klargöras för att ansökan ska kunna skickas till UKÄ 15 
oktober 2023 (Rättelse: 15:e september). Ordf  Ann-
Kristin Wallengren och UC Sinikka Neuhaus tar frågan 
vidare.  
Professuren i matematikdidaktik är nu utlyst och 
ansökningstiden stänger den 28/3 2023. 
 

8  Diskussion utifrån Paul Strands  
 utredning  

 Ledningsgruppen ska få en presentation av Paul Strands 
utredning den 9/3-2023.  

 I synnerhet ser styrgruppen positivt på förslaget om fysisk 
samlokalisering som har en viktig roll i utredningen och 
som adresseras i relation till samverkan inom utbildningen 
och för möjligheten att främja en professionsidentitet 
bland studenterna. Sinikka Neuhaus påpekar att en fråga 
som utredningen inte lyfter är hur ämnesdidaktisk och 
utbildningsvetenskaplig forskning kan gynnas av fysisk 
samlokalisering. Av intresse lyfter också styrgruppen 
möjligheten till utvidgning av ämnen eller utbildningar, 
t.ex. rektorsutbildning eller kurser kopplade till det 
kommande nationella professionsprogrammet för lärare, 
förskollärare och rektorer (Prop. 2022/23:54). Att utöka 
med nya utbildningar kräver dock att personalresurser 
tillförs, antingen genom utlysningar eller att man 
engagerar redan befintliga personalresurser vid LU.   
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 En annan fråga som lyfts i utredningen är 
utbildningsstrukturen som dock behöver utredas vidare i 
programråd, styrgrupp och eventuellt särskilt tillsatt 
arbetsgrupp då det är en komplicerad fråga som redan 
diskuterats i programrådet utan att man hittat en bra 
lösning för omstrukturering.  

    
9 Information om styrgruppens  
 uppdrag 

 Det råder fortfarande osäkerhet kring beslutsgångar för 
ämneslärarutbildningen och det finns tvetydigheter i 
inrättandebesluten för styrgruppen. T.ex. antyds det att 
man ej har beslutsmandat samtidigt som det beskrivs hur 
beslut som tas ska föras vidare. Ann-Kristin Wallengren 
och Sinikka Neuhaus undersöker frågan vidare och 
försöker få ett förtydligande från universitetsledningen.  

   
10 Information och diskussion om  
 övningsskoleverksamheten 

En årlig konferensserie är under utveckling och Tina 
Gunnarsson som är doktorand på 
utbildningsvetenskapliga institutionen har inom ramen av 
sin institutionstjänstgöring fått i uppdrag att samordna den 
första konferensen som hålls 29/9, 2023. På programmet 
samsas frågor som rör VFU och praktiknära forskning och 
inbjudna är studenter på näst sista terminen av 
utbildningen (sammanhållna programmet samt KPU), 
handledare och universitetslärare med anknytning till 
lärarutbildningen.  
Styrgruppen diskuterade också huruvida vi kan utlysa 
fortbildningsmedel för lärare vid övningsskolor som 
skriver avtal med Lund, och att eventuellt en del av de 
medel vi fått för att inrätta övningsskoleavtal skulle kunna 
användas till detta. Styrgruppen ser positivt på förslaget.  
 

11 Information om inrättandet av ett  
 nationellt professionsprogram   

 Sinikka Neuhaus informerar kort om prop. 2022/23/54 
och poängterar att lärosätena behöver möta upp och hitta 
vägar framåt för att inte bli förbisedda när det gäller att 
utveckla fortbildningsinsatser för lärare, förskollärare och 
rektorer i linje med det föreslagna professionsprogrammet 
som kommer att träda i kraft 1/1- 2025.   

  
12 Information om VFU-placering  
 i Tanzania 

I ett samarbetsprojekt med Hekima Girls’ School i 
Tanzania kommer tre studenter från KPU att göra delar av 
sin VFU där, 4,5 hp av en 10 hp VFU-kurs. Två lärare 
som arbetar med praktiknära forskning inom ramen för 
sina lärartjänster kommer att följa studenterna under 
första veckan och ha ett erfarenhetsutbyte med lärarna på 
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Hekima school. För att se hur vi kan utvidga samarbetet 
framåt kommer tre personer från utbildningsvetenskapliga 
institutionen att delta under första veckan. 
 

13 Beslut lärarutbildningsinternat   
Styrgruppen beslutar om ett halvdagsmöte innan 
sommaren där programrådet och styrgruppen ska bjudas 
in för att diskutera Paul Strands utredning. Inför internatet 
ska ett utskick med frågor att diskutera gå ut till 
deltagarna. En doodle skickas ut till styrgrupp programråd 
för att hitta ett lämpligt datum.  
 

14 Punkter från fakulteterna 
HT: Professorer i ämnesdidaktik inrättade, Alastair Henry 
(inriktning engelska) och Katarina Lundin (inriktning 
svenska). Provföreläsningar för professuren i 
utbildningsvetenskap planerade till 20/3.  
N: Professuren i matematikdidaktik utlyst.  

15 Övrigt  
 Jonas Sundin efterfrågar uppdatering kring produktion 

2022. Karin Hjalmarsson och Helena Berglund har 
planerat att ta fram underlag 1/3 och denna punkt tas upp 
vid nästa styrgruppsmöte. Den grupp som startat KPU vt 
2023 är något mindre än vanligt och med få naturvetare, 
eventuellt pga. KPU60 som startats upp vid Malmö 
universitet.  

 
16 Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet  
 
Helena Berglund  
 
 
Justeras  Justeringsperson 
 
Ann-Kristin Wallengren (ordf.) Anna-Maria Persson 
 
Justeras via mejl inkopierade på kommande sida.  
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Ann Kristin Wallengren 
   
on 03-01, 14:29 
Godkänner protokollet! 
  
Anki 
 
 Anna-Maria Persson 
   
on 03-01, 17:52 
Jag godkänner också protokollet.  
 
Hälsningar,  
Anna-Maria 
 
 
 




