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Ledningsgruppens verksamhetsberättelse 2019-20 
 

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 2019-2020 

Ledningsgruppen består av tretton ledamöter, tre ledamöter från Danmark, Finland, Norge respektive 

Sverige samt en ledamot från Island. För val av ledningsgrupp finns en valberedning bestående av 

representanter från respektive land. Valberedningen föreslår representanter i ledningsgruppen samt 

ordförande. Ledamöterna väljs vid årsmötet och för en tvåårsperiod. Ledningsgruppen har haft sju 

möten varav ett tvådagarsmöte vid Københavns Professionshøjskole. Tvådagarsmötet i Köpenhamn 

ägnades i första hand åt att planera för Nordyrk 2020.   

 

Ledningsgruppens verksamhet under 2019-2020 
 

Planering och organisering den årliga konferensen 

Konferensen Nordyrk planerade att genomföras 10-12 juni 2020 vid Københavns Professionshøjskole. 

Danmarks ledamöter bildade i augusti 2019 en arbetsgrupp som lokalt ansvarade för planeringen. Inför 

planeringen av konferensen bidrog föregående års konferensvärdar med information och erfarenheter. 

Denna nya rutin avser att underlätta för ”nya” arrangörer att upprätthålla rutiner och att arbeta 

effektivt.  

 

Tema för konferensen Transitions to, within, and from school to work life in the Vocational Education 

and Training programmes beslutades av ledningsgruppen. Inbjudna keynotes var Christian Helms 

Jørgensen, Roskilde University, Danmark, Elsa Eiríksdóttir, University of Iceland samt Maarit 

Virolainen, University of Jyväskylä, Finland. Sammanlagt mottogs abstracts för 61 presentationer, sex 

symposium, tre posters och tre workshops.  

 

Med anledning av covid-19 och nedstängningen av lärosäten från början av mars beslutade 

ledningsgruppen att ställa in konferensen. Diskussion fördes om att genomföra en webbkonferens. 

Konferensens syfte att fungera som en mötesplats för nätverkets målgrupper avgjorde beslutet att inte 

genomföra konferensen digitalt. Beslut fattades 19/3. Information mailades därefter ut till författare av 

accepterade abstracts/abstracts accepterade efter ändringar, samt publicerades på nätverkets hemsida. 

Ledningsgruppen beslutade att accepterade abstracts samt abstracts accepterade efter ändringar även är 

accepterade vid Nordyrk 2021 i befintligt skick eller efter revidering. I samband med att konferensen 

2020 ställdes in fördes diskussioner om Nordyrk 2021. Förslaget blev att föreslå Linköpings 

Universitet, Sverige som arrangör. 

 

Representera nätverket och stimulera frågor om yrkespedagogik och yrkesdidaktik 

Ledningsgruppen ser i första hand den årliga konferensen som plattform för att synliggöra och 

diskutera både befintlig och planerad forskning samt utvecklingsprojekt. Konferensen är också en 

kontaktyta för nya arbetsgrupper/tematiska nätverk. Tidskriften Nordic Journal of Vocational 

Education and Training ger goda möjligheter till både publicering och spridning.  

 

Ledningsgruppen har diskuterat möjligheten att använda hemsidan www.nordyrk.net för att stimulera 

frågor om yrkespedagogik och yrkesdidaktik.  

 

Marknadsföra nätverket och dess aktiviteter 

Hemsidan www.nordyrk.net är nätverkets informations- och marknadsföringskanal. Under året har 

ledningsgruppen beslutat att utveckla hemsidan med till exempel information om nätverk och 

forskningsprojekt för att stimulera frågor om yrkespedagogik och yrkesdidaktik samt för att synliggöra 

den forskning som bedrivs av nätverkets medlemmar. En arbetsgrupp för utveckling av hemsidan har 

bildats. 

https://forskning.ruc.dk/da/persons/cjhj
https://forskning.ruc.dk/da/persons/cjhj
https://english.hi.is/staff/elsae
https://ktl.jyu.fi/en/staff/virolainen-maarit
https://ktl.jyu.fi/en/staff/virolainen-maarit
http://www.nordyrk.net/
http://www.nordyrk.net/


Ledningsgruppen har tillfrågat Gerd Pettersson, Umeå Universitet att ta ansvar för att kortfattat och 

tillgängligt dokumentera nätverkets historia för publicering på hemsidan. Inför årsmötet 2020 

publiceras detta dokument på hemsidan.  

 

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

betalats av Københavns Professionshøjskole. 2019 betalades årsavgiften att konferensens arrangör 

Arcada, Helsingfors. 2020 har årsavgiften betalats av Københavns Professionshøjskole.  

 

I anslutning till ledningsgruppsmöten arrangera symposium för presentation och granskning av 

aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete  

Detta uppdrag har inte aktualiserats under verksamhetsåret. I samband med översyn av 

strategidokumentet föreslår ledningsgruppen att punkten stryks. Ledningsgruppen har diskuterat 

möjligheten att använda hemsidan för information om forskning och utvecklingsarbete.  

 

Ansvara för nätverkets ekonomi 

Nätverkets ekonomi är knuten till planering och arrangemang av den årliga nätverkskonferensen. 

Konferensavgiften behöver finansiera samtliga kostnader. Kostnad för medverkan i ledningsgruppen 

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

ledningsgruppens representanter.  

 

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 2020-2021 

1. Planera för och genomföra Nordyrk 2021, enligt förslag vid Linköpings Universitet 7-9 juni 

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.   

 

6. Skapa en aktiv Face Book-grupp inom nätverket för information och kommunikation. 

 

7. Utreda vilket språk eller vilka språk som ska användas inom nätverket.   

 

 

 

 


