
 
Närvarande ledamöter: prorektor Hans Adolfsson (ordförande); prodekanus Ylva Engström, dekanus Astri 
Muren, dekanus Bengt Novén, processledare KSL Elisabeth Åsén Nordström, studeranderepresentant Anja 
Enerud och studeranderepresentant Josefin Velander. 

Förhinder: professor Wiweka Warnling-Nerep och studeranderepresentant Mårten Michanek. 

Föredragande: utbildningssamordnare Kristina Öberg (pp. 4-5), informatör Nataliya Hulusjö (p. 6), 
rektorsråd B-O Molander (pp. 7 och 13), utredare Anna-Karin Björling (p. 9), Emma Karmhed (p. 11), 
Suk-Hi Cho (p. 11) och utredare Ulf Nyman (p. 12) 

Övriga närvarande: utbildningsledare Martin Bergqvist, pressekreterare Gunilla Nordin och informatör 
Nicole Thorén. 

Protokollförare: Ulf Nyman 

 

ÄRENDE BESLUT/ÅTGÄRD 

1. Utseende av justeringsperson Till att jämte ordförande justera protokollet utsågs Astri Muren. 

2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll Föregående protokoll (151125) lades till handlingarna. 

4. Valutbud inom Lärarprogrammet inför HT16 Samordningsgruppen beslutar enligt förslag. 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

5. Utbud av valbara kurser 
Grundlärarprogrammet inr. 4-6 inför antagning 
HT16. 

Samordningsgruppen beslutar enligt förslag. 

6. Kommunikations- och aktivitetsplan för 2016 Samordningsgruppen beslutar enligt förslag. 

7. Utvecklingsarbetet ”Vad är en bra 
lärarutbildning?” 

Samordningsgruppen beslutar överlämna en sammanställning 
av höstens utvecklingsarbete till områdesnämnderna för fortsatt 
arbete med utveckling av universitetets lärarutbildningar. 

Särskilt yttrande från B-O Molander bilägges protokollet. 

8. Anmälan delegationsbeslut om tillägg till 
”Revideringar av de förväntade studieresultaten i 
VFU-kurserna” 

Ingen åtgärd. 

9. Dimensionerinsenkäten Anna-Karin Björling informerade om enkäten som gjorts på 
initiativ av VFU-avtalsgruppen. 
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10. Valideringsprojektet Emma Karmhed informerade om projektet som nu avslutats 
och ska avrapporteras till Utbildningsdepartementet. 

11. Samordning av internationaliseringsarbetet 
inom lärarutbildningarna. 

Suk-Hi Cho informerade om sitt arbete under hösten. 

12. Planeringsverktyg för lärarutbildningarna Ulf Nyman informerade om status för frågan. 

13. Utveckling av lärarutbildning för dövas och 
hörselskadades behov. 

B-O Molander rapporterade från arbetsgruppens första möte. 

14. Samverkansberedningen Hans Adolfsson rapporterade från gruppens senaste möte. 

15. Rapport från BULA och LUS Martin Bergqvist respektive Kristina Öberg rapporterade om 
gruppernas arbete. 

16. Informationsärenden Informerades om: 

• Hanna Sveen ny samordnare av lärarutbildningarna på 
Planeringsavdelningen från 1 februari. 

• Lärarutbildningskonventet 3 december 
• Samordningsgruppens strategiska medel 
• UKÄ-rapport om uppföljning av VFU 
• UKÄ-rapport om hur mänskliga rättigheter m.m. 

beaktas i högre utbildning 

17. Övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes 

18. Nästa möte Nästa möte äger rum 17 februari kl. 9-12. 

Lokal meddelas senare. 

 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
 
Ulf Nyman   Hans Adolfsson, ordförande  Astri Muren 



Särskilt yttrande, ärende 7: ”Vad är en bra lärarutbildning” Samordningsgruppens 
sammanträde 2015-12-16 
 
Samordningsgruppen beslutade vid sitt sammanträde 2015-03-11, ärende 11, ”att ge rektorsråd B-O 
Molander i uppdrag att samordna utvecklingsarbetet på lärarprogrammen angående strukturen för 
UVK, VFU, ämnesdidaktik och ämnen. I uppdraget ligger också att ta fram en 
övergripande strategi för lärarutbildningarna, som samstämmer med Strategier för Stockholms 
universitet 2015-2018”.  
 
Arbetet påbörjades med kanslistöd från Planeringsavdelningen i mars med samtal med studierektorer 
vid programansvariga institutioner, i kollegier och vid Prefektråd, vilket gav en tidsplan för det 
fortsatta arbetet som presenterades för Samordningsgruppen 2015-06-17 (ärende 15). 
 
Samordningsinstitutionerna gavs en central roll i utvecklingsarbetet mot bakgrund av deras ansvar för 
”[p]lanering och övergripande uppföljning av utbildningen, särskilt progression och samordning av de 
kursansvariga institutionernas arbete, samt ansvar för framtagande av utbildningsplan och för 
initierande av kursplanearbete” enligt beslut från 2010-11-15 (Dnr SU 31-2494-09). Ett viktigt skäl till 
att ge samordningsinstitutionerna den centrala rollen var att det vid ett utvecklingsarbete är angeläget 
att de olika delarna (ämnesstudier, utbildningsvetenskapliga studier och VFU) i lärarutbildningar 
planeras i relation till programmet/inriktningen i sin helhet, alltså det ansvar som 
samordningsinstitutionerna har.  Samordningsinstitutionerna har under hösten ansvarat för att föra 
dialoger med medverkande institutioner i de program/inriktningar man ansvarar för. Synpunkter och 
förslag från dialoger på, och mellan, institutioner har diskuterats vid tre gemensamma möten mellan 
representanter för samordningsinstitutioner, beredande organ för lärarutbildningar på respektive 
område (BULA och LUS) samt studentkår.  
 
Utvecklingsarbetet hösten 2015 skulle enligt den ursprungliga tidsplanen utmynna i ett förslag till 
övergripande idé om lärarutbildningar vid Stockholms universitet för beslut vid Samordningsgruppens 
möte 2015-12-16. Under hösten har emellertid en diskussion pågått som resulterar i att 
Samordningsgruppen inte kommer att fatta beslut i frågan om en övergripande idé för 
lärarutbildningar i december, utan att i stället formellt lämna över ansvaret för fortsatt arbete till 
områdena. Det kan då vara angeläget att ge områdena en kort sammanfattning av höstens dialoger och 
diskussioner för att man ska kunna dra fördel av redan genomfört arbete i det fortsatta 
utvecklingsarbetet på områdesnivå.   
 
Jag uppfattar det som att konsensus råder om vikten av att innehåll i campusförlagda 
utbildningsvetenskapliga kurser ska kunna användas som redskap för att planera, genomföra, 
utvärdera/analysera och utveckla undervisning i yrkespraktiken, alltså ges en tydligare 
professionsorientering. Det finns också en gemensam syn på att utbildningsvetenskapliga kurser ska 
planeras i förhållande till varandra och hur enskilda kurser fördjupar, alternativt kompletterar, 
perspektiv i andra kurser, campusförlagda såväl som verksamhetsförlagda. Den generella 
uppfattningen har varit att även ämnesstudier i förskollärarutbildning och grundlärarutbildning ska 
professionsorienteras, medan det har funnits olika uppfattningar om ämnesstudier i 
ämneslärarutbildningen ska ha tydlig riktning mot kommande profession, och i så fall på vilket sätt. 
Det finns också andra frågor som kräver fortsatt dialog innan man kan enas om en gemensam hålning. 
 
Givet de nya förutsättningarna i förhållande till när uppdraget gavs i mars, alltså att 
Samordningsgruppen inte kommer att fatta beslut om en övergripande idé om lärarutbildningarna, ges 
inte ett slutgiltigt förslag om en sådan idé till Samordningsgruppens decembermöte. I stället 
presenteras ett förslag om riktlinjer för fortsatt utvecklingsarbete som försöker fånga de bärande idéer 
som presenterats och diskuterats under hösten, och som kan ge mer konkret stöd för det fortsatta 
arbetet. Riktlinjerna är avsedda att fungera internt i organisationen. Målet är att riktlinjerna ska ge 
förutsättningar för att kunna  utnyttja redan utfört arbete för att utveckla respektive program/inriktning, 
men också ge utrymme för en dialog om delar som ännu inte har diskuterats färdigt. Det finns ett 



omfattande textmaterial som skickats in från institutioner och kollegier med förslag och synpunkter på 
både innehåll och strukturfrågor som inte vävts in i den korta text som presenterades vid 
Samordningsgruppens möte. Dessa texter är nödvändiga bidrag för att utgå från det arbete som är gjort 
som grund för fortsatt utvecklingsarbete och i förlängningen formulering av en övergripande idé, eller 
vad som utmärker, lärarutbildningar vid Stockholms universitet som ska fungera externt. 
 
Min uppfattning är att det är angeläget att samordningsinstitutionerna även fortsättningsvis ges den 
centrala rollen i utvecklingsarbetet, dels i kraft av det programansvar man har, dels för att kunna utgå 
från det omfattande och produktiva arbete som gjorts under hösten. Jag ser det då, självfallet, som 
angeläget att samordnings-/programansvariga institutioner samarbetar med samtliga medverkande 
institutioner i det program/inriktning man ansvarar för innan förslag om förändringar följer gängse 
delegationsordning för beredning och beslut på respektive område. 
 
Det är förmodligen en självklarhet men jag vill mot bakgrund av erfarenhet av tidigare omfattande 
förändringar av lärarutbildningsprogram, betona vikten av att det i en tidsplan för ett utvecklingsarbete 
finns tidpunkter för att göra konsekvensanalyser av vilka effekter förändringar i program/inriktningar 
får för möjlighet både för institutioner på Stockholms universitet och skolors/förskolors att genomföra 
kurser man ansvarar för. 
 
 
 
 
Stockholm 2015-12-16 
 
B-O Molander 
Rektorsråd med operativt samordningsansvar för lärarutbildningarna  
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