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Minnesanteckningar möte med Regionala 
samverkansrådet 
 

Tid: Fredagen den 13 september 2013, klockan 13.30-15.30  

Plats: Campus i Helsingborg 

 

Närvarande:  

Annika Hoppe, Åstorp 

Kerstin Lingebrant, Svalöv 

Hans Olsson, Hässleholm 

Fredrika Ter-Borch Bjurek, Ronneby 

Stefan Norrestam, Lund 

Mats Bååth, Skurup 

Christer Olofsson, Ystad 

Christina Lindh, HKR 

Lena Lövgren, HKR 

Henrik Svensson, HKR 

Anders Olsson, MAH 

Karl-Gunnar Starck, MAH 

Bim Riddersporre, MAH 

Sinikka Neuhaus, LU och Campus i Helsingborg 

Roger Johansson, LU 

Leif Åhlander, Malmö 

Birgitta Henecke, KFSK 

Siv Wilborgsson, KFSK 
 

Frånvarande: En representant från vardera nordöst och sydöst samt Friskolornas 

Riksförbund. 

 

1. Välkomna  
Ordförande Stefan Norrestam hälsar det regionala samverkansrådet för 

skollagsstyrda verksamheter välkomna. 

 

2. Minnesanteckningar från föregående möte 
Vice ordförande i regionala samverkansrådet är Birgitte Dahlin. 
 

Frågan kvarstår om MAH:s initiativ till att Lärosäten Syd informerar t.ex. politi-

ker avseende debatten om att intagningspoängen till lärarutbildning i Skåne är 

låga.  

 



3. Övergripande information från respektive lärosäten 
 

HKR 

Utbildningsminister Jan Björklund kallade i förra veckan till sig samtliga ansvari-

ga på lärarutbildningarna i landet samt rektorerna på respektive lärosäten. Syftet 

med inbjudan var en dialog om Sveriges viktigaste yrke, status på yrket och vad 

lärosätena kan göra. Vid mötet diskuterades de 10 punkter som regeringen presen-

terade i juni. VFU, övningsskolor (men inte all VFU), flergradig bedömning av 

VFU samt att UKÄ kommer att göra en särskild uppföljning av VFU diskutera-

des. Lärarutbildningen är ett prioriterat utbildningsområde. All kvalitetshöjning 

får skötas med de medel som lärosätena redan förfogar över.  
 

Regeringens åtgärder för högre status är bland annat: lärarutbildningsreformen, 

karriärreformen, lärarlegitimation, lönenivåer, lämplighetsprov, informationskam-

panj, tvåämneslärare inom vissa ämnen 7-9,Teach for Sweden, validering och 

förkortade kompletterande utbildningar. 
 

Regeringen ser att det finns en problembild och därför berördes följande områden 

fram: 

Metodiklärare, ett gammalt begrepp, används för att lyfta fram praktisk kunskap. 

Uppföljning av utbildningen kommer att bli annorlunda med mindre knytning till 

forskning. Duktiga lärare utvärderas idag utifrån akademiska krav. Henrik delar 

inte berättelsen om akademiseringen. Bl.a. har en adjunkt med lång anställning 

inte ny kunskap om praktiken och är dessutom inte forskarutbildad. 
 

Skrivningen med övningsskolor är inte klar, mer information väntas under hösten. 

Troligen blir det kort ansökningstid. All VFU ska inte ligga på övningsskolorna. 
 

Lämplighetsprov kritiserades av deltagarna. Det finns ett önskemål om att några 

pilotlärosäten bör utveckla lämplighetsprov. 
 

Det finns en oro för utbildningen av 7-9 lärare samt lärare i naturvetenskap. Olika 

ämneskombinationer, två eller tre ämneskombination diskuterades. 
 

Nyanställda vid HKR: prorektor Ann-Sofi Rehnstam-Holm, rektor Sanimir Resic, 

samt Thomas Achen, förvaltningschef. 
 

HKR har sökt examenstillstånd i matematik och kemi. 
 

LU och Campus Helsingborg 

LU har för avsikt att lämna in en ansökan om examenstillstånd i ämnena matema-

tik, biologi, kinesiska, religionskunskap, geografi och kemi. Samtliga ämnen avser 

7-9 lärare samt gymnasielärare. Möjligheten att erbjuda Masters KPU i ämnespe-

dagogik undersöks. 
 

MAH 

MAH deltog också i mötet med utbildningsministern.  
 

MAH har uppdrag att ta fram ett kartläggningsmaterial (stöd till skolans arbete) 

avseende nyanlända elever. 
 



MAH kommer att delta vid ett möte med Utbildningsdepartement ang. Nationell 

strategi för fler män i förskolan. 

 

4. Information och dialog kring lärarutbildning, kompetensutveck-
lings- och forskningsfrågor 
HKR 

Tylösandskonferensen 26-27 september. 

Specialpedagogisk seminarier anordnas under hösten. Kursen om åtgärdsprogram 

är fulltecknad. 

Förskola i utveckling den 22 okt är fulltecknad. 

Systematiskt kvalitetsarbete i februari 2014. Konferensen sker i samarbete med 

MAH. 

HKR genomför en konferens för förskoleklass den 18 mars 2014. 

En läskonferens för grund- och gymnasieskola genomförs i mars 2014. 

Förskolelyftet: Vänder sig till all personal i förskolan, vilket är nytt. Tre kurser av 

fem 7,5 hp, genomförs av HKR. Utbildningen är kommunförlagd. Allt finansieras 

av staten, huvudmännen bidrar med tid.  

Lärarlyftet: 17 kurser erbjuds. 
 

LU 

Utlysningar av forskarskola för lärare och förskollärare i naturvetenskapens 

didaktik. 
 

Vetenskapssamhället i skolan – Skolan i vetenskapssamhället 

Lunds universitet, i samarbete med högskolorna i Malmö, Kristianstad och 

Halmstad, initiativ till en forskarskola för lärare och förskollärare med fokus på 

kommunikationens betydelse för elevers motivation och lärande i de naturveten-

skapliga ämnena. I samarbetet involveras också institutioner som representerar ett 

mer informellt lärande: Vattenhallen i Lund, Naturskolan och Malmö muséer. 

Syftet med forskarskolan är att identifiera hur naturvetenskaplig kommunikation i 

olika sammanhang och miljöer kan vara ett hinder eller ett stöd för elevers intres-

se och förståelse. Det övergripande målet är att beskriva och utveckla former för 

naturvetenskapligt lärande, som genomsyras av tanken om naturvetenskaplig 

allmänbildning och där vetenskapskommunikationen står i centrum. 
 

Den planerade forskarskolan kommer att utbilda tolv licentiander, som är förskol-

lärare samt lärare inom grundskola eller gymnasieskola, och som i sina forsk-

ningsprojekt har en inriktning mot didaktik i något av skolämnena biologi, fysik, 

kemi, eller teknik. Den gemensamma nämnaren är vetenskapskommunikation, 

och de olika projekten kommer att belysa hur denna ser ut i klassrum över stadier 

och i mötet med informella lärandemiljöer, universitets- och högskolemiljöer och 

storskaliga forskningsanläggningar.  
 

David Örbring söker behöriga geografilärare i åk 7-9 som är intresserade av att 

delta i Davids avhandlingsprojekt. Han kommer att gå ut i klassrum och filma 

geografilärares lektioner och sedan samtala med läraren om lektionen. 

david.orbring@uvet.lu.se 
 

Utlysningen om ett nationellt ämnesdidaktiskt naturvetenskapligt tekniskt centra: 

mailto:david.orbring@uvet.lu.se


I regeringens proposition Forskning och innovation (2012/13:30) föreslås att det 

inrättas ett nationellt ämnesdidaktiskt centrum för naturvetenskap och teknik i 

Sverige. Syftet med centret beskrivs kortfattat som att stimulera och initiera fram-

tida forskning inom området samt att sprida forskningsresultat till yrkesverksam-

ma lärare inom förskola, grundskola och gymnasieskola. I en öppen utlysning från 

Skolverket (Dnr 2013:587) erbjuds universitet, högskolor och andra utbildnings-

samordnare att ansöka om rättigheterna att anordna ett sådant center. Samarbets-

organisationen Lärosäten Syd vill med ansökan anmäla ett gemensamt intresse att 

organisera, anordna och driva ett centrum för naturvetenskap och teknik i Sverige. 

Huvudtanken är framförallt att använda och utnyttja den breda och komplette-

rande kompetens som ryms inom dessa lärosäten. Lunds universitet är också värd 

för Nationellt Resurscentrum för fysik (NRCF). Centrat arbetar med många olika 

samarbetspartners för att lärare i skolans alla stadier skall få stöd i sin fysikunder-

visning.  
 

Malmö stad 

I Malmös Skolsatsning 2020 finns lediga platser. Kontakta Leif Åhlander, 

leif.ahlander@malmo.se, 0703 33 31 72. 
 

Leif problematiserar samarbetet mellan kommuner och lärosätena. Fler och fler 

kommuner har anställda med forskarkompetens (kommunlicentiander och forskar-

skolor etc.), både doktorer och licentiater. Det betyder att det ”akademiska land-

skapet” ritas om. Akademin har inte längre monopol på just forskarkompetens. 

Kan dessa kompetenser och förskollärare samt lärare mötas i olika typer av 

kunskapsallianser?  
 

FoU Skola 

Inom Lunds universitet pågår för närvarande en utredning om utveckling av e-

lärande och etablering av open access-kurser, även kallade MOCCs (massive open 

online courses). Vid ett seminarie framträdde bilden av att den högre utbildningen 

står inför ett paradigmskifte och att de kurser som nu erbjuds fritt på nätet från en 

mängd högtstående universitet sannolikt kan leda till en utslagning av en mängd 

lärosäten runt om i världen. Vad som tydligt framträdde var att utbildningsdepar-

tementet, som ännu inte insett vikten av detta, måste utreda frågan och initiativ tas 

för att utveckla såväl högskolepedagogiken i allmänhet som e-lärandet.  
 

FoU Skola har kontakt med arbetsgruppen inom LU som utreder frågan om e-

lärande. Förhoppningen eller strävan är att LU väljer att i ett pilotprojekt utveckla 

MOOCs som riktar sig mot en specifik målgrupp, nämligen lärare. Det skulle 

kunna skapa en kraftfull förstärkning av möjligheterna till kontinuerlig kompe-

tensutveckling, sannolikt av ett kostnadseffektivt slag.  
 

MAH 

MAH har deltagit i en hearing om lämplighetsprov. I budgeten förslås en försöks-

verksamhet under tre år. Första året handlar om former, andra året är ett försök 

och tredje året innebär ett skarpt läge. Lärare ska vara lämpliga för yrket fyra år 

senare. Tidsperspektiv är kort och oklart vad det gäller kostnaderna för genom-

förandet. Hur finansiera när försöksverksamheten är klar? Är det bättre att 

bedöma tidigt i VFU:n? Frågan är politiskt het.   

 

mailto:leif.ahlander@malmo.se


5. VFU-planering samt uppföljning och utvärdering av VFU enligt 
avtal  
VFU:n ser olika ut mellan de skånska lärosätena och detta medför att det är svårt 

logistiskt för kommunerna att genomföra. Lärosätena förmedlar brist på platser i 

gymnasiet. Lärare på fältet förmedlar rädsla för att inte få tid till handledning och 

bedömning. Upplever studenterna att de får en kvalitativ handledning? På vilket 

sätt kan lärosätena arbeta med frågan? 
 

En uppföljning och utvärdering av nuvarande VFU-avtal är komplicerad då 

regeringen inför övningsskolor fr.o.m. 2014. Det blir en försöksverksamhet på 5 

år, med minst hälften av studenterna. Skrivningen om övningsskolor stämmer 

överens med Skånes VFU-avtal. Men hur kan Skåne kvalitetsmässigt vässa 

avtalet? Hur kan arbetet inom ramen för övningsskolor kvalitetsmässigt skärpas? 

MAH har bjudit in till ett möte den16 oktober ang. övningsskolor. I ansökan till 

försöksverksamheten ska det anges vilka skolor som ska ingå. MAH behöver ca 

50-60 skolor. Går det att uppgradera partnerskolan till 2.0, och därmed inte utgå 

ifrån Finlands modell? HKR diskuterar och inventerar vilka som är lokala 

samarbetspartners. 
 

En reflektion som lyfts fram vid mötet är att Skåne bör ta ett grepp om VFU:n och 

identifiera sig som övningsskolor! Vad vill kommunerna med VFU:n? Hur kan 

huvudmän och lärosäten utveckla VFU:n tillsammans? Frågan lyfts vid förvalt-

ningschefmötet i september samt vid nästa möte med regionala samverkansrådet. 
 

Representanter från kommuner och lärosätena som arbetade fram VFU-avtalet 

föreslås arbeta med uppföljning av avtalet, med Siv som sammankallande. 

 

6. Dialog om antagningsstatistik och dimensionering av 
lärarutbildning ur ett regionalt perspektiv 

En grupp med representanter från olika lärosäten i Skåne/Blekinge träffas för att 

framförallt samverka kring de ämnen där sökbilden är låg eller obefintlig. 

Samverkan mellan lärosätena har inte behandlat överproduktion av ämnen och 

utbildningar.  

 

7. Fortsatt dialog kring digitaliseringsfrågor 
Digitaliseringen handlar om både teknik och förhållningssätt. Viktig förutsättning 

är att lärarna är händiga i att hantera verktygen. Hur samarbeta kring denna fråga? 

Lärosätena menar att de kan t.ex. ha forskningsprojekt kring IT som fenomen. 

Men hanteringen av lärverktyget i undervisningen måste beforskas av och i prakti-

ken. Hur gör andra högskolor i Sverige? Finns det något att lära av andra högsko-

lor och universitet? 
 

265 lärare har medverkat i en utbildning kring ASL (att skriva sig till läsning). 

Hur kan dessa lärare berika lärarutbildningen? Hur blir vi medvetna om denna 

praktikkunskap? Går det att koppla till övningsskolor, VFU och digitalisering?  
 

Hur ser digitaliseringslandskapet ut? Hur gör man? Skolan utsätts för starka mark-

nadskrafter inom området. Detta är en fråga om likvärdighet för alla barn! En 

naturlig del vore att det kommer in i lärarutbildning.  

 



8. Punkt 8 och 9 
Utgår p.g.a. tidsbrist. 

 

10. Nästa möte 
15 november kl. 12.00 – 17.00 i Malmö. Mötet börjar med en gemensam lunch. 
 

Tema: Tillsammans identifiera och konkretisera strategiska forsknings-, utveck-

lings- och kompetensutvecklingsområden. 

 

Förslag till diskussionspunkter sänds eller meddelas till sekreterare: 
siv.wilborgsson@kfsk.se  
 

 

Ordförande tillika justerare Sekreterare 

 

Stefan Norrestam Siv Wilborgsson 
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