
 

     

   
  

PUD-AU  

ARBETSUTSKOTTET FÖR PEDAGOGISKT 
UTVECKLINGSCENTRUM DALARNA (PUD-AU) 
Datum:  2018-08-28    
 
Inbjudan till: Representanter i PUD- AU 
 
Plats: Högskolan Dalarna, Campus Falun, lokal Selma 
 
Tid: Kl. 9.00-13.00 (inkl lunch).  Fika serveras i möteslokalen från kl. 8.30 
 
Dagordning: Se bilaga 
 
Lunch: Kl 12.00 på Scandic 
 
Anmälan: Anmäl ditt deltagande senast 2018-08-24 till ssu@du.se  
 

Upplysningar: Satu Sundström, 023-77 84 27, ssu@du.se  
 

VÄLKOMMEN! 
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DAGORDNING 
2018-08-28 

 
1 09.00 Mötets öppnande och godkännande av dagordning 

  Ordförande 

   
2 09.00 – 09.05 Val av mötessekreterare 
  Ordförande 

  Förslag till beslut: Satu Sundström 
   
3 09.05 – 09.40 Arbetsintegrerade lärarprogrammen 
  Lena Åström, Anna Karin Fändrik, Lars Linder 
  Pågående utbildningar: Planering inför kommande VFU-period. 

Kommande utbildningar: Ansökningsläget samt läget gällande 
antagning och anställning. 
Framtiden vt 2019: Ny ansökningsomgång. Inriktning och tidpunkt. 
Gemensamma åtaganden: Hedemoras avhopp.   

   
4 09.40 – 10.20 Tankesmedjan 
  Ordförande 
  Info om pågående idéskapande. Se bilaga 1 

 Arbete och studier för återvändande lärare 

 Uppvaktning av åk-3:or 

 Delade tjänster andra professioner – lärare 

 Infokväll på Högskolan och efterföljande “PRAO” på skola 

 VFU-handledarutbildning till hela personalen  
Boka ny tid för möte med “Tankesmedjan”. Följande alternativ 
föreslås: 12/9 alt 20/9 alt 26/9 kl.13.30 – 16.00 

   
5 10.20 – 10.40 Skolforskningsfonden 
  Bengt Ericsson  
  Diskussion om inriktning på årets ansökan av planeringsmedel samt 

projektmedel.  
Finns det områden som är särskilt angelägna att satsa på?  
Finns det möjlighet och intresse för flera skolhuvudmän att gå samman 
och på så sätt skala upp viktiga projekt? 
Hur kan SFF kopplas tydligare till skolornas systematiska 
kvalitetsarbete? 
Se bilagorna 2 och 3 

   
6 10.40 – 10.50 PAUS 
   
7 10.50 – 10.55 Kombinerade uppdrag 
  Mattias Gradén 
  Aktuellt läge. 
   
8 10.55 – 11.05 Styrning, Organisation och Ledning (SOoL) 
  Ulf Nytell 
  Presentation av antagna doktorander/licentiander inom 

området ”styrning, organisation och ledning”. 
Presentation av kommande satsningar inom Samverkan för bästa 
skola och Nyanländas lärande. 
 

   
9 11.05 – 11.15 ”Med undervisningsskicklighet i centrum” HDa:s remissvar 
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  Mats Tegmark 
  Se bilaga 4 
   
10 11.15 – 11.25 ”Forska tillsammans” HDa:s remissvar 
  Sara Irisdotter Aldenmyr 
  Se bilaga 5 
   
11 11.25 – 11.35 Utvidgat uppdrag för VAL 
  Lena Åhman, Anna Karin Fändrik 
  Se bilaga 6 
   
12 11.35 – 11.45 Ändring av regleringsbrev 
  Mats Tegmark, Bengt Ericsson 
  Se bilaga 7 
   
14 11.45 – 11.50 En sagolik skola 
  Urban Claesson, Sara Irisdotter Aldenmyr 
  Se bilaga 8 
   
15 11.50 – 11.55 Övriga frågor  
   
16 11.55 – 12.00 Nästa möte och avslut 
  Ordförande 
   

 
 
Inga-Lena Spansk, Ordförande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tankesmedja 2018-05-30 

Närvarande: Sofia, Mats T, Lars, Bengt, Sebastian, I-L, Micke, Johan 

Föregående minnesanteckningar: se utskick via mejl. 

Uppdrag till PUD-AU 

Åtgärd 4:  

Gemensamt skapa en attraktiv miljö att vistas i, ett sätt är att höja den akademiska nivån. Ge 

kompetens och utveckling samtidigt. Utveckla den strategiska planen till PUD 3.0. Koppla till 

utredning – professionsutveckling.  

Åtgärd 1: 

Fortsätta med ”avrostningsprojektet” som prio ett. 

Kartläggning av avhoppare med hjälp av Region Dalarna, skicka ett brev och sedan tas 

personlig kontakt. 

Hur får vi fler sökande till lärarutbildningen? Hur stöttar vi de som går på lärarutbildningen 

men inte klarar språket? Sommarkurser?  

Fånga in studenter redan i åk 3 och lärarvikarier. Varje skolhuvudman får ansvara för 

personlig kontakt. 

Delade tjänster för att fånga in karriärsväxlare.  

Individuell uppsökning av blivande studenter. Vara lärarkandidat i en vecka, gemensamt 

mingel på högskolan tillsammans med skolhuvudmän. Erbjuds individuell studievägledning. 

Samarbete högskolan och studie- och yrkesvägledare.  

Presentera underlag 12/6, skicka ut protokoll. 

Ny information 28/8. 

Diskussion och beslut på PUD-råd 16/10. 

Kommunikation från Tankesmedjan skickas ut till alla PUD-medlemmar (Bengt). 

 

 

 

Åtgärd Vad Vem/Ansvarig När  Övrigt 

Kompetensförstärkning 
60% arbete 
20% tvålärarskap 
20% studier 

Beställa 
kartläggning av 
Peter Möller på 
Region Dalarna 

Micke  Målgrupp: 
lärare som 
slutat i yrket 

Start HT-19 Ta fram 
utbildningsplan, 
två 7,5 hp, en 
repetitionskurs, 
en individuell 
fördjupning 

Mats, Sofia   

 Personlig Skolhuvudman   



kontakt, 
brev/telefon. 

 Arbeta fram 
brev. 

Micke   

Våren 2019 Arrangera 
”mingel” på 
högskolan. 
Inbjudan 

Bengt, Sofia   

     
 

 

Åtgärd Vad Vem När Övrigt 

Locka ”nya” till 
läraryrket 

Kartlägga lämpliga 
studenter via 
gymnasiet 

HM  Målgrupp: 
Gymnasiestudenter 
åk 3, 
gymnasiestudenter 
som nyligen slutat, 
lärarvikarier 

 Hitta ”andra 
lämpliga” 

HM   

 Arbeta fram ett 
brev.  

Micke   

 Personliga 
kontakter. Utvald, 
prova på, 
karriärmöjligheter.  

HM   

Våren 2019 Mingel på 
högskolan 

Sofia, Bengt   

 

Åtgärd Vad Vem När Övrigt 

Delade tjänster Nätverk – 
kontakter, 
kartläggning 

  Målgrupp: t.ex. 
ingenjör,  

     

     

     
 

Åtgärd 2: 

Strategisk kommunikation, hur får vi fler att vilja söka till lärarutbildning? Arbeta fram 

gemensamt kommunikationsmaterial.   

Varför ska du bli lärare? 

Varför ska du läsa till lärare på högskolan Dalarna? 

Varför ska du arbeta som lärare i Dalarna? 



Se exempel Skolverkets ”fordetvidare” 

PUD ansvarar. 

Nästa möte: 228 kl. 8.30  

 

 



  Ver. Sep 2017 

UTLYSNING 
 

Medel att söka för planering av projketansökan 
inom 

Skolforskningsfonden – Samfinansierad forskning och ut-
veckling inom skol- och lärarutbildningsområdet  2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Planeringsmedel kan sökas för utveckling av projektansökan vid ett tillfälle varje år.  
Maximalt sökbelopp per projekt är 40 klt samt 2000kr i expenser.  
 
Skolhuvudmän inom PUD-regionen och forskare anställda vid HDa kan gemensamt ansöka om 
planeringsmedel från Skolforskningsfonden. Projekten ska innehålla både en forskningsdel och 
en utvecklingsdel. 
 
För att få disponera nya medel från Skolforskningsfonden måste tidigare beviljade anslag vara 
slutförda och redovisade.  
 
I ansökningsomgång 2018 beviljas projekt med allmän- eller ämnesdidaktisk inriktning. Projekten 
ska vara praktiknära och anknyta till kunskapsobjekten undervisning, lärande, fostran och/eller 
omsorg. Bland ämnesdidaktiskt inriktade projekt prioriteras sådana som involverar lärarstudenter 
som skriver examensarbete. Vidare ser PUD gärna en geografisk spridning av beviljade projekt”.  
 

Sista ansökningsdag är den 30 oktober 2018 
Ansökningsformulär med ytterligare instruktioner finns att hämta på Skolforskningsfondens Le-
arnsida som nås genom att logga in som gäst via Högskolan Dalarnas hemsida www.du.se/learn. 
Ansökan läggs in elektroniskt av högskolans forskare i Learnsidans inlämningsmapp och ska för-
utom ifyllt formulär innehålla en projektbeskrivning på max 2 A4-sidor samt en ekonomisk pro-
jektkalkyl. 
 
 
 
Bengt Ericsson 
Chef PUD 



     Ver: sep 2017 

UTLYSNING 
 

Medel att söka för projekt inom 

Skolforskningsfonden – Samfinansierad forskning och ut-
veckling inom skol- och lärarutbildningsområdet 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Projektmedel kan sökas för projekt från Skolforskningsfonden vid ett tillfälle varje år. Projektet 
kan omfatta högst två år. Maximalt sökbelopp per projekt är 850 klt samt 30 000kr i expenser.  
 
Skolhuvudmän inom PUD-regionen och forskare anställda vid HDa kan gemensamt ansöka om 
medel från Skolforskningsfonden. Projekten ska innehålla både en forskningsdel och en utveckl-
ingsdel. 
 
För att få disponera nya medel från Skolforskningsfonden måste tidigare beviljade anslag vara 
slutförda och redovisade. 
 
I ansökningsomgång 2018 beviljas projekt med allmän- eller ämnesdidaktisk inriktning. Projekten 
ska vara praktiknära och anknyta till kunskapsobjekten undervisning, lärande, fostran och/eller 
omsorg. Bland ämnesdidaktiskt inriktade projekt prioriteras sådana som involverar lärarstudenter 
som skriver examensarbete. Vidare ser PUD gärna en geografisk spridning av beviljade projekt”.  
 

Sista ansökningsdag är den 28 februari 2018 
Ansökningsformulär med ytterligare instruktioner finns att hämta på Skolforskningsfondens le-
arnsida som nås genom att logga in som gäst via Högskolan Dalarnas hemsida www.du.se/learn. 
Ansökan läggs in elektroniskt av högskolans forskare i learnsidans inlämningsmapp och ska föru-
tom ifyllt formulär innehålla ett forskningsprogram på max 6 sidor samt en ekonomisk projekt-
kalkyl (särskilt excelformulär finns på learnsidan). 
 
 
 
Bengt Ericsson 
Chef PUD 
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REMISS 

2018-08-13 

HDa dnr HDa 1.5-2018/620 

Ert dnr U2018/01074/GV 
 

 

Utbildningsdepartementet 

 

Remissvar Forska tillsammans – samverkan för lärande och 

förbättring (SOU 2018:19) 

 

Högskolan Dalarna stödjer i väsentliga delar de slutsatser och rekommendationer som 

formuleras i betänkandet av Utredningen om praktiknära skola i samverkan. 

Utredningens slutsatser om ökade ekonomiska resurser för praktiknära forskning och 

regeringens intentioner med förstärkt forskningsstöd för utvecklandet av lärar- och 

förskollärarutbildningarna, bör särskilt betonas som avgörande förutsättningar för 

samverkan gällande praktiknära skolforskning. Utredningens fokus på etablerade och 

välfungerande infrastrukturer inom berörda organisationer stödjer vidare Högskolan 

Dalarna till fullo. Fasta forskningsresurser bör även fördelas för skolforskning i 

samverkan. Tillika vill Högskolan Dalarna understryka vikten av att påskynda att 

forskningsresultat görs allmänt tillgängliga. 

 

Högskolan Dalarna har önskemål om vissa tillägg, förtydliganden eller nyanseringar 

av de slutsatser, rekommendationer och konsekvensbeskrivningar som formulerats. 

 

Önskemål om förtydliganden och vissa tillägg 
På en övergripande nivå vill Högskolan Dalarna framhålla att en alltför snäv 

avgränsning i forskningen mot de mål som formuleras i aktuella styrdokument (jfr 

sid. 31) riskerar att utesluta forskningsområden som är relevanta för praktiken, men 

som inte kan relateras direkt till ämnes- eller tematiskt orienterad undervisning, eller 

övergripande läroplansmål. 

Utredningens slutsatser 
Högskolan Dalarna ställer sig i stort bakom utredningens slutsatser om de behov som 

föreligger och även de förutsättningar för detta som formuleras. Högskolan Dalarna 

vill dock framhålla att:  

 

• Forskningsmetoder som involverar lärare får inte tolkas som att det handlar om 

att lärare i allmänhet ska forska eller att det förväntas av dem att de ska forska då 

endast ett fåtal lärare i dagsläget har utbildning för detta (Se vidare kommentar 

som gäller konsekvensbeskrivningen).  

 

• Ambitionen att lärarstuderande deltar i forskning och utvecklingsarbete under 

VFU ses som lovvärd men inte som en förutsättning för att samverkan mellan 

http://www.du.se/
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skolhuvudman och lärosäten ska kunna bidra till förbättringsarbete i skola och 

lärarutbildning. Vidare behöver en sådan satsning ses i ljuset av att den kräver 

avsevärda resurser om den ska realiseras, resurser som ska vägas mot andra 

satsningar. Att former för att realisera denna vision utprövas under 

försöksverksamheten ser Högskolan Dalarna som positivt. 

 

• I flera sammanhang betonas att professionens behov ska vara styrande i 

formulering av forskningsfrågor, samt att skolors och förskolors systematiska 

kvalitetsarbete bör spela en avgörande roll i identifiering av problem (sid. 110). 

Detta kan kopplas till slutsatsen  att ”ett etablerat systematiskt kvalitetsarbete som 

identifierar forskningsfrågor och identifierar mål för förbättring” (sid. 125) 

behövs. Att skolans och förskolans aktörer ska vara aktiva i formulering av 

problemområden och forskningsfrågor är något Högskolan Dalarna välkomnar 

som en angelägen utgångspunkt. Samtidigt bör också initiativ till forskning som 

formuleras av forskare kunna få utrymme inom praktiknära samverkansforskning. 

Ett realistiskt scenario är att forskare och skolans aktörer i dialog identifierar 

relevanta forskningsområden som står i relation till övergripande, nationella 

forskningsbehov. 

Utredningens rekommendationer  
Vad gäller utredningens rekommendationer ställer sig Högskolan Dalarna i stort 

bakom dessa. Högskolan Dalarna vill dock se följande förtydliganden och tillägg: 

 

• Formulering ”en gemensam ingång” behöver omformuleras. Den är oklar och 

begreppen behöver preciseras. Avses, som det i texten ibland kan utläsas, att 

ingång är någon form av ett formaliserat gemensamt forum/funktion för 

samverkan så bör detta skrivas. Att det forum/den gemensamma funktion som 

föreslås sedan kan tjäna som en öppning för skolhuvudmän att samverka med 

lärosäten och omvänt blir med en tydligare skrivning enklare att förstå. 

 

• I alla skrivningar om samverkan bör det klart framgå vilken samverkan som 

avses: inom enskilda skolor, mellan skolor med samma huvudman och eller 

mellan skolhuvudmän samt om samverkan med lärosäten också avses. Detta är 

inte tydligt. 

 

• Innebörden av att praktiknära forskning ska bedrivas i samverkan i en jämbördig 

relation behöver förtydligas.  

 

• Vad gäller utredningens framhållande av behovet av systematisk samverkan 

mellan skolhuvudmän och studenternas självständiga arbete vill Högskolan 

Dalarna understryka att ett sådant arbete inte med nödvändighet behöver vara ett 

examensarbete i form av en avhandlingslik uppsats såsom praxis ser ut idag och 

att detta också bör framgå i texten. Det är även viktigt att betona att de 

examensmål som ska examineras genom dessa arbeten inte är fastställda i 

examensordningen. Med detta påpekande vill Högskolan Dalarna uppmärksamma 

att de val lärosäten gör i dessa frågor också påverkar vilken roll samverkan kan 

spela gällande studenternas självständiga arbeten och hur denna samverkan 

lämpligen kan utformas. 

 

• Högskolan Dalarna kan inte till fullo ställa sig bakom utredarnas 

rekommendationer om att lärosätena ska använda sig av möjlighet att besluta om 

urvalsgrunder till antagning i syfte att finna särskilt motiverade studenter på det 
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sätt som detta betonas i utredningen. De mest motiverade studenterna är inte per 

definition alltid de som kan tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt eller de 

som är mest lämpliga för yrket. Högskolan Dalarna menar att det snarare är 

viktigt att finna vägar att motivera många människor att vilja söka sig till dessa 

utbildningar för att lämpliga studenter ska kunna antas, en fråga som dock ligger 

utanför denna utrednings primära uppdrag. 

 

• I förslaget till regeringen om en reglering av skolhuvudmännens medverkan i 

praktiknära forskning behövs tydliga skrivningar så att ingen skolhuvudman kan 

välja att stå utanför vare sig deltagande eller ekonomiskt ansvar. Idag 

förekommer det att angelägen forskning begränsas eller omöjliggörs då 

systematiska urval och vissa studier inte kan genomföras då skolhuvudmän inte 

ger tillträde till eller säkerställer tillträde till den pedagogiska praktiken. 

 

• I betänkandet efterlyses att lärar- och förskollärarutbildningarna på ett tydligare 

sätt forskningsintegreras. Ett sätt att göra det är enligt utredningen via 

studenternas självständiga arbete, där ”praktiknära forskning och 

förbättringsarbete på vetenskaplig grund bör stödjas” (sid. 132). Detta ser 

Högskolan Dalarna som ett välkommet förslag, men vill samtidigt betona vikten 

av att sådant görs varsamt och utan att utesluta andra typer av självständiga 

arbeten som inte faller direkt inom ramen för vad som kan förstås som 

praktiknära förbättringsarbete. 

 

Konsekvensbeskrivningar  

I en konsekvensbeskrivning bör även sådant som kan innebära negativa konsekvenser 

för de olika parterna få utrymme. Högskolan Dalarna anser att följande bör beaktas 

och finnas med: 

En del av utredningens förslag kan av lärarna i skola såväl som högskola bli ytterst 

betungande i en tid då lärare redan upplever att kraven på att utföra fler och mer 

omfattande arbetsuppgifter upplevs som påfrestande. Det är därför mycket väsentligt 

att rekommendationen om att ”skapa utrymme för samverkan” (sid. 136) leder till 

genuina förändringar av lärares arbetssituation. 

 

 

Remissen har handlagts av Sara Irisdotter Aldenmyr, professor i pedagogiskt arbete, i 

samråd med Monika Vinterek, professor i pedagogiskt arbete, Urban Claesson, 

professor i historia, och Sverker Johansson, senior rådgivare. 

 
HÖGSKOLAN DALARNA 

 

 

 

 

Martin Norsell 

Rektor  





























Hotad medborgerlighet- skolan som svar? 
Demokratin 100 år 
 
Ett akademiskt spår i anslutning till utställningen en sagolik skola vid Dalarnas Museum hösten 2018.  

 
 
http://www.ensagolikskola.se/ 
 
 

1) LÄRARFORTBILDNING 
 
MÅNDAG. Vecka 44 29/10. 
 Konferens för lärarfortbildning: ”Vem tar professionens ansvar?” Ny forskning från 
högskolan Dalarna presenteras . För skolledare och lärare. (även lärarstudenter)  
  
Lokal: Dalarnas Museum 
 
 Preliminärt schema: 
 
09.00 – 09.15 Introduktion 
 
09:15 – 10.00 Anders Persson: Varför skall man undervisa i historia i de mätbara resultatens 
tid? 
 
10.00 – 10.45 Anna Henriksson Persson: Att göra demokrati på mellanstadiet 
 
10.45 – 11.15 Paus 
 
11.15 – 11.30 Lärarstiftelsen informerar 
 
11:30 – 12.15 Maria Larsson: Nationella prov - garanti för - eller hot mot - ökad bildning? 
  
 12.15 – 13.15 Lunch 
 
11.00 
  
 
13.15 – 14.15. 
Tomas Axelson/Maria Deldén: Dagens klassrum och samhällets ideologiska slagfält. Hur 
bemöter man extremism och antidemokratiska åsikter i svenska kommuner?  
 
14.15 – 15.00 Slutdiskussion 
 

http://www.ensagolikskola.se/


 
 
  
  
2. LÖRDAGSFÖRELÄSNING FÖR ALLMÄNHETEN 
 
Anders Persson: Ovetenskapliga historiska fakta i nya läroböcker - hur svenska barn 
fortfarande får möta onda danskar och skrämmande katoliker... (1 timme + tre timmars 
förberedelsetid) 17/11 
 
 
Siljanskoleprojektets medlemmar. Om Siljanskolan, Dalarna och drömmen om en annan 
folkskola. , 1,5 timme med Peter Reinholdsson, Lars Båtefalk, Urban Claesson och Juvas 
Marianne Liljas (Jan Moravski preliminärt) 24/11  
  
 
 
 
 
 

 
3. PRELIMINÄRT OCKSÅ LUNCHFÖRELÄSNINGAR PÅ VARDAGAR, MEN DÄR ALLT OKLART 
ÄNNU 


