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Ledningsgruppens verksamhetsberättelse 2018-2019 
 

 

Nätverkets syfte och ledningsgruppens uppdrag     

Ledningsgruppens arbete grundas i nätverkets strategidokument NORDYRK Nordiskt 

yrkespedagogiskt och yrkesdidaktiskt nätverk – ett strategidokument. Strategidokumentet formulerar 

nätverkets syfte. 

 

Syftet med ett nordiskt nätverk i yrkespedagogik och yrkesdidaktik är att genom nordisk 

samverkan höja kvaliteten inom verksamhetsområdet genom att:  

 

- Bidra till att synliggöra, stärka och förmedla yrkespedagogisk och yrkesdidaktisk 

forskning 

- Bidra till att utveckla och stärka yrkeslärarutbildningen, och därigenom 

yrkesutbildningen 

- Bidra till att initiera forskning och utvecklingsprojekt inom verksamhetsområdet 

- Stärka kontakter och samverkan mellan universitet/högskolor, skolor, näringsliv 

och offentlig verksamhet 

 

Nätverkets målgrupp är olika aktörer inom yrkesutbildnings- och yrkeslärarutbildningsområdet såsom 

forskare och lärarutbildare, lärare som medverkar i forsknings-/utvecklingsprojekt, 

myndigheter/organisationer inom utbildningsområdet samt branscher eller arbetslivet i övrigt.   

 

Ledningsgruppens uppdrag enligt strategidokumentet är att: 

 

- I samverkan med aktuellt lärosäte arrangera den årliga nätverkskonferensen 

- Representera hela nätverket och aktivt medverka till att frågor om yrkespedagogik och 

yrkesdidaktik lyfts fram och diskuteras i syfte att förbättra kunskap och kompetens inom 

området. 

- Stimulera bildandet av nya nordiska arbetsgrupper med representanter från medverkande 

länder. 

- Marknadsföra nätverket och dess aktiviteter.  

- Ansvara för nätverkets gemensamma ekonomi och söka samarbetspartners som kan bidra till 

nätverkets drift. Erhållna medel kan användas som stimulansåtgärder för att genomföra 

behovsinventeringar, för att initiera gemensamma ansökningar samt för viss löpande drift för 

nätverkets upprätthållande.  



- I anslutning till ledningsgruppsmöten arrangera symposium för presentation och granskning 

av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. 

- Ansvara för att verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser skrivs fram.  

 

Ledningsgruppen 2018-2019 

Ledningsgruppen består av tolv ledamöter, tre från respektive land (Danmark, Finland, Norge och 

Sverige). För val av ledningsgrupp finns en valberedning bestående av representanter från 

medverkande länder. Valberedningen föreslår representanter i ledningsgruppen samt ordförande. 

Ledamöterna väljs vid årsmötet och för en tvåårsperiod. Under 2018-2019 har en ledamot valt att 

avsäga sig till uppdrag på grund av byte av anställning. Ledningsgruppen har haft sex möten varav ett 

tvådagarsmöte på Yrkeshögskolan Arcada.   

 

Ledningsgruppens verksamhet under 2018-2019 
 

Planering och organisering den årliga konferensen 

Konferensen Nordyrk genomförs 12-14 juni 2019 vid Yrkeshögskolan Arcada, Helsingfors.  

Tema för NORDYRK 2019 är Learning and working life competencies in a future perspective – 

challenges in professional education/Lärande och arbetslivskompetens i ett framtidsperspektiv – 

utmaningar inom yrkesutbildningen.  

Yrkeshögskolan Arcada är inte representerad i ledningsgruppen och har inte vid tidigare tillfälle 

arrangerat nätverkskonferensen. Under året har därför representanter från Arcada medverkat vid 

ledningsgruppens möten i samband med att konferensen har planerats. Vid tvådagarsmötet den 5-6 

februari 2019 bekantade sig ledningsgruppen med platsen för årets konferens. I april träffades två 

representanter från Arcada samt ledningsgruppens ordförande för att göra en inledande planering av 

konferensprogrammet. Arcada är en van konferensarrangör och samarbetet har fungerat mycket bra. 

För att effektivisera och säkra processen kring konferensen finns ett utkast till checklista som kommer 

att utvecklas efterhand.    

 

Konferensen har lockat 140 betalande deltagare. Programmet innehåller tre keynotes (Professor 

Stephen Billett, Griffith University, Australia; Professor Lazaro Moreno Herrera, Stockholm 

University, Sweden; Professor Raija Hämäläinen, Jyväskylä University, Finland), 65 

paperpresentationer, fyra workshops samt nio posterpresentationer. Vi kan konstatera att intresset för 

deltagande växer. Dock verkar platsen och tidpunkten för konferensen ha betydelse för i vilken om 

fattning de nordiska länderna är representerade.  

 

Under året har ledningsgruppen förberett för Nordyrk 2020. Konferensen genomförs i Danmark och 

arrangör är Nationalt Center for Erhvervspædagogik www.phmetropol.dk/nce. Tidpunkt för 

konferensen är vecka 24 (8-12 juni) 2020. Konferensen 2020 är nätverkets 10-årsjubileum.  

 

Representera nätverket och stimulera samverkan 

Uppdraget enligt strategidokumentet är att ”Representera hela nätverket och aktivt medverka till att 

frågor om yrkespedagogik och yrkesdidaktik lyfts fram och diskuteras i syfte att förbättra kunskap och 

kompetens inom området” samt att ”Stimulera bildandet av nya nordiska arbetsgrupper med 

representanter från medverkande länder.” Ledningsgruppen ser i första hand den årliga konferensen 

som plattform för att synliggöra och diskutera både befintlig och planerad forskning och 

utvecklingsområden. Konferensen är också en kontaktyta för nya arbetsgrupper/tematiska nätverk. 

Hemsidan kan under Nyheter bidra med olika typer av information om projekt och samarbeten.  

https://plhub.griffith.edu.au/find-experts/sch-342/professor-stephen-billett
https://www.su.se/profiles/lmore-1.189966
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/kat/henkilosto/hamalainen-raija
http://www.phmetropol.dk/nce


Tidskriften Nordic Journal of Vocational Education and Training ger goda möjligheter både för 

publicering och för spridning. Linköpings Universitet har byggt upp en välfungerande organisation 

och administration. Support är tillgänglig via kontaktuppgifter på hemsidan. Externa och interna 

bidrag skapar förutsättningar. Nätverkskonferensen genererar i allmänhet temanummer vilket är ett bra 

exempel på samverkan mellan de nordiska länderna.  

 

I samband med årsmöte 2019 kommer Island att bli representerat i ledningsgruppen vilket skapar nya 

möjligheter till samverkan. Årets konferens har även lockat fler deltagare från Finland vilket har ökat 

andelen av bidrag på engelska. Islands aktiva medverkan i ledningsgruppen samt fler bidrag på 

engelska möjliggör nya kontaktytor och samarbeten.   

 

Marknadsföra nätverket och dess aktiviteter 

Hemsidan www.nordyrk.net är nätverkets informations- och marknadsföringskanal. Ett av 

verksamhetsmålen har varit att se över hemsidans innehåll. Rutinen är att ansvaret för hemsidan flyttas 

mellan de lärosäten som arrangerar konferensen. Den rutinen är inte optimal om det saknas 

representanter från ledningsgruppen vid arrangerande lärosäte. Det gör att nätverkets aktiviteter 

förutom information kring konferensen inte blir tillräckligt synliggjorda. Under året har inte heller 

innehållet och utvecklingen av hemsidan prioriterats. Ett mål för kommande år är att se över 

hemsidans innehåll och därmed marknadsföringen av nätverket.   

 

Hemsidan förvaltas av DanDomain vilket innebär att det finns en årsavgift. Årsavgiften har tidigare 

betalats av Københavns Professionshøjskole. 2018 beslutade ledningsgruppen att kostnaden skulle 

ingå i budgeten för konferensen och därmed betalas av ansvarigt lärosäte. Ledningsgruppen har dock 

inte funnit en bra rutin för betalning av årsavgift vilket gjorde att hemsidan ”släcktes ner” under en 

period i mars 2019. Under kommande verksamhetsår behöver ledningsgruppen se över hur hemsidan 

ska förvaltas samt rutiner för betalning av avgifter.  

 

I anslutning till ledningsgruppsmöten arrangera symposium för presentation och granskning av 

aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete  

Detta uppdrag har inte aktualiserats under verksamhetsåret. Uppdraget behöver behandlas av 

ledningsgruppen inför kommande verksamhetsår.  

 

Ansvara för nätverkets ekonomi 

Nätverkets ekonomi är knuten till planering och arrangemang av nätverkskonferensen. 

Konferensavgiften finansierar samtliga kostnader. Kostnad för medverkan i ledningsgruppen samt 

resor och boende i samband med ledningsgruppsmöten bekostas av lärosäten för ledningsgruppens 

representanter. Frågan om principer för nätverkets ekonomi behöver behandlas av ledningsgruppen 

inför nästa verksamhetsår.  

 

Kostnader för tidskriften Nordic Journal of Vocational Education and Training har under året 

finansierats av NOP-HS, svenska Vetenskapsrådet. Kostnaden för tidskriften täcks även av Linköping 

University Electronic Press (plattform för hantering av review, samt publicering), samt av 

redaktörernas institutioner (viss arbetstid). 

 

Förslag på verksamhetsplan 2019-2020 

1. Nordyrk 2020 genomförs i Danmark och arrangör är Nationalt Center for Erhvervspædagogik 

www.phmetropol.dk/nce. Tidpunkt för konferensen är vecka 24 (8-12 juni). Konferensen är 

http://www.nordyrk.net/
http://www.phmetropol.dk/nce


samtidigt nätverkets 10-årsjubilem vilket kommer att uppmärksammas och därmed utgöra en 

del av ledningsgruppens arbete under det kommande året.  

 

2. Revidera strategidokumentet. Dokumentet reviderades senast 2016. Där ingår också att se över 

uppdraget att I anslutning till ledningsgruppsmöten arrangera symposium för presentation och 

granskning av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. 

 

3. Utveckla nätverkets hemsida samt fastställa principer för ansvar och finansiering av hemsidan.  

 

4. Formulera rutiner för planering och genomförande av konferensen. 

 

5. Besluta om principer för budget och redovisning av intäkter och kostnader i samband med 

planering och genomförande av konferensen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


