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Yttrande från Områdesnämnden för naturvetenskap gällande 

remissen om organisationen av lärarutbildningarna vid Stockholms 

universitet 

Områdesnämnden konstaterar att dokumentet i stora stycken är en förtjänstfull och användbar 

redogörelse för, och precisering av, vad som idag gäller för lärarutbildningens organisation. 

Redan detta bör kunna underlätta det framtida arbetet. Tyvärr anas i utredningen vissa 

oklarheter rörande vad som menas med beredning, beredningsorgan och utskott samt om hur 

sådana organ inrättas inom universitetet. Detta gör remissen onödigt svårtolkad och kan leda 

till missförstånd. Ett utskott till ett organ består enbart av personer som är ledamöter i det 

organ, huvudorganet, som utskottet är utskott till. Ett beredande organ kan bestå av personer 

som inte ingår i huvudorganet. Både utskott och beredande organ inrättas av huvudorganet 

och bereder frågor för beslut i huvudorganet (som också kan delegera beslutsrätt till 

underorganen under förutsättning att vidaredelegering är tillåten för aktuell fråga). Det är 

viktigt att begreppen används på rätt sätt annars försvåras kommunikation och diskussioner. 

Nämnden utgår i sitt svar på remissen att begreppen används på det sätt som här redogjorts 

för. 

 

När det gäller det konkreta ’’Förslaget till ny organisation’’ har områdesnämnden följande 

synpunkter. 

 

Områdesnämnden tillstyrker att samordningsinstitutionerna blir kvar i sin nuvarande form. 

 

Områdesnämnden tillstyrker att samordningsgruppens roll i beslutsstrukturen inte ändras men 

avstyrker förslaget att byta namn på samordningsgruppen till samordningsnämnden. Det 

framgår klart av instruktioner och delegationsordning vilka befogenheter gruppen har så en 

namnändring är onödig. Dessutom riskerar en namnändring ge intryck av att gruppen är att 

likna vid en fakultetsnämnd, vilket vore vilseledande. 

 

Områdesnämnden förordar dock att samordningsgruppen ska fastställa alla utbildningsplaner 

för grundlärar- och ämneslärarutbildningarna eftersom dessa genom UVK alltid omfattar flera 

fakulteter. 

 

På grund av den oklara användningen av begrepp som beredande organ och utskott, se ovan, 

är remissens förslag om samordningsgruppens underorganisation svår att förstå.  

Områdesnämnden konstaterar till att börja med att samordningsgruppen beslutar vilka 

beredande organ och eventuella utskott den vill inrätta. Med detta sagt så vill nämnden 
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framföra sin tveksamhet till att samordningsgruppen inrättar utskott och förordar istället 

beredningsgrupper. Samordningsgruppen är inte större än att hela gruppen bör hantera de 

ärenden som ska hanteras av gruppen. Istället bör beredningsgrupper inrättas där (även) 

personer utanför samordningsgruppen kan ingå.  Nämnden är dock tveksam till behovet av att 

inrätta två nivåer av beredande organ, dvs beredningsgrupper till beredningsgrupper, under 

samordningsgruppen och förordar istället att alla beredningsgrupper rapporterar direkt till 

samordningsgruppen. 

 

De av fakultetsnämnderna inrättade beredningsgrupperna för lärarutbildningar (LUS, LUB 

och SALUT) ska finnas kvar som beredande och utredande instanser för fakultetsnämndernas 

beslut i lärarutbildningsfrågor. Ledamöterna utses av respektive fakultetsnämnd. För att få en 

bredare förankring vid diskussioner kring fakultetsövergripande frågor kan representanter från 

andra fakulteter adjungeras.   

 

Remissen föreslår att de idag verkande organen för samverkan kring forskning, 

kompetensförsörjning och VFU slås samman till ett samverkansutskott. Områdesnämnden 

föreslår istället att samordningsgruppen inrättar en gemensam beredningsgrupp för 

samverkansfrågor som rör lärarutbildningarna. Ur denna kan mindre arbetsgrupper bildas 

(med eventuellt adjungerande av ytterligare kompetens) för att fokusera på specifika frågor. 

Beredningsgruppen rapporterar till samordningsgruppen som fattar beslut, eller delegerar 

beslutsrätten till beredningsgruppen i lämpliga fall. 

 

Beredningsgruppen för universitetslärarutbildning berörs egentligen inte av denna remiss, 

men den nämns dock som ett utskott till samordningsgruppen, men är om något ett 

beredningsorgan till samordningsgruppen. Då det snart förväntas inrättas ett centrum för 

Universitetslärarutbildning, CeUL, anser områdesnämnden att dess relation till 

samordningsgruppen måste klargöras. Nämnden förordar att samordningsgruppen fattar beslut 

om CeUL:s budget och att centrets ordförande kallas till samordningsgruppens möten då 

ärenden som berör CeUL behandlas. 

 

I remissen tas inte det vetenskapliga rådet upp och områdesnämnden förutsätter därmed att det 

fortsätter såsom tidigare med uppdrag direkt från samordningsgruppen.  

 

När det gäller samordningsinstitutionerna så instämmer områdesnämnden i de förtydliganden 

som görs förutom att nämnden vill påpeka att formuleringen ’’Samordningsinstitutionen har 

hela ansvaret för programmet, inklusive UVK och VFU.’’ är olycklig. En institution har aldrig 

hela ansvaret för ett utbildningsprogram, eller ens för en kurs. Ansvaret ligger på 

fakultetsnämnds- och samordningsgruppsnivå.  

 

Vad gäller förslaget att ”Samordningsinstitutionen får ansvar för att själv skapa nödvändiga 

organ för samrådan inför beredning av sådana beslut”, vill områdesnämnden påpeka att 

samordningsinstitutionerna har rätt att inrätta organ som bereder frågor som 

samordningsinstitutionerna har rätt att besluta i. Det är positivt att fakultetsövergripande 

arbetsgrupper eller liknande organ skapas, men områdesnämnden framhåller att förändringar i 
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programstruktur, i UVK och VFU, liksom förändringar som leder till omföring av 

ekonomiska resurser mellan institutioner/fakulteter ska behandlas och beslutas av 

samordningsgruppen efter hörande av lärarutbildningsberedningarna (LUS, LUB och 

SALUT). 

 

När det gäller den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, vill områdesnämnden framhålla 

följande. Det är i stor utsträckning kärnan, som tillsammans med VFU-kurserna gör de 

blivande lärarna till lärare, och det är universitetets ansvar att utforma denna på bästa möjliga 

sätt inom det regelverk som finns. Bakom förslaget att decentralisera ansvaret för kärnan anas 

en kritik mot innehållet i dagens kärna. Det finns emellertid risker med en decentralisering 

som måste belysas innan ett beslut fattas. Områdesnämnden föreslår att det görs en 

förutsättningslös utredning om kärnan, där universitetet ställer frågan: Hur ska kärnan se ut, 

till innehåll och utformning, för att de blivande lärarna ska få bästa möjliga förberedelse för 

sin framtida lärarroll? Vilka delar behöver alla lärare, vilka delar kan/bör vara specifika för till 

exempel grundlärare eller ämneslärare, etcetera. Utredningen ska också ta ställning till var 

ansvaret för kärnan ska ligga. 

 

I remissen nämns att kursplaner för UVK skall beslutas i samordningsgruppen tillsvidare men 

att till hösten skall ett arbete inledas för att undersöka om kursplaner kan beslutas i 

fakultetsnämnder. På sikt skulle detta kunna vara en bra lösning, men först bör utredningen av 

UVK genomföras så att ett gott beslutsunderlag finns.   

 

En tydlig beskrivning av besluts- och beredningsstrukturen är viktig och nödvändig, och 

nämnden anser att det är bra att man i sista delen av remissen försöker komma fram till en 

beskrivning av strukturen i schematisk form. I förslaget finns dock ett antal oklarheter och 

felaktigheter som bör ändras.  

 

(1) Den sista kolumnen omfattar ansvar av institution/motsv. Denna behöver delas upp i 

samordningsinstitution och kursgivande institution eftersom ansvaret skiljer sig åt i 

olika frågor. 

 

(2) Enligt den första rutan i Besluts- och beredningsstrukturen ska Samordningsgruppen 

ha ansvar för en enskild kurs inom lärarutbildningen - detta avviker från gällande 

delegationsordning. Områdesnämnden föreslår att ansvaret för enskilda kurser även 

fortsättningsvis ligger hos fakultetsnämnden, men i de fall förändringar får betydande 

ekonomiska konsekvenser för andra fakulteter skall frågorna lyftas till 

samordningsgruppen. 

 

(3) Enligt den andra rutan står att Samordningsgruppen är beslutsinstans när det gäller 

utbildningsplaner. Detta bör förtydligas att det gäller alla utbildningsplaner för 

grundlärar-och ämneslärarutbildningarna. 
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(4) Enligt den sista raden i strukturen skall uppföljning av program/inriktning göras av 

samordningsinstitution. Detta ansvar ligger idag på samordningsgruppen och 

nämnden anser att det skall göra så även i framtiden. 

 

Yttrandet har behandlats och beslutats vid sammanträde med Områdesnämnden för 

naturvetenskap 2014-06-04. 

 

 

 

 
 

      
Anders Karlhede     

     Åsa Borin 


