
NORDYRK - Nordisk yrkespedagogiskt och yrkesdidaktiskt nätverk 

 

 
 

Ledningsgruppens verksamhetsberättelse 2020-2021 
 

Nätverkets syfte och ledningsgruppens uppdrag enligt strategidokument 2016    

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:  

 

- 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 2020-2021 

Ledningsgruppen består enligt beslut vid årsmötet 2020 av tretton ledamöter, tre ledamöter från 

Danmark, Finland, Norge respektive Sverige samt två från Island. Vid årsmötet fattades beslutet att 

inrätta en vice ordförande för att minska sårbarheten och för att skapa en smidig övergång vid byten av 

ordförande. Ledningsgruppen har haft åtta möten varav ett tvådagarsmöte som innefattade mer 

detaljerad planering av konferens 2021. Samtliga möten har genomförts på distans.   

 

Under verksamhetsåret har två ledamöter (Danmark och Island) avsagt sig uppdraget på grund av 

ändrade arbetsförhållanden. 

 

Ledningsgruppens verksamhet 2020-2021  

Med utgångspunkt i verksamhetsplan 2020-2021 redovisas här resultat. Under verksamhetsåret har 

ledningsgruppen:  
 

Planerat och organiserat den årliga konferensen 

NORDYRK-konferensen 2020 ställdes in på grund av pandemin. Vid nätverkets årsmöte 2020 beslöts 

att Linköpings universitet är arrangör för Nordyrk 2021 7-9 juni. Vidare beslöts att de abstracts som 

accepterats inför konferensen 2020 accepterades utan ny bedömning till konferensen 2021. Författare 

till samtliga accepterade abstracts 2020 fick information om att det var möjligt att skicka in samma 

abstract/reviderat abstract utan ny bedömning. Sammanlagt mottogs abstracts för 71 presentationer, 

åtta symposium/workshops och tre posterpresentationer.  

 

Planeringen av konferensen har varit en stående punkt på ledningsgruppens möten under 

verksamhetsåret. Representanter från Linköpings universitet har aktivt medverkat i planeringen. Med 

anledning av att konferensen 2020 ställdes in beslöt ledningsgruppen att behålla den konferensens 

tema: Transitions  to, between and within School and Working life in Vocational Education and 

Training. Inbjudna keynotes till konferensen 2020 tillfrågades och accepterade medverkan även 2021: 

Christian Helms Jørgensen, Roskilde University, Danmark, Elsa Eiríksdóttir, University of Iceland 

samt Maarit Virolainen, University of Jyväskylä, Finland.  

 

Pandemirelaterade restriktioner i januari 2021 innebar att ledningsgruppen fattade beslut om att 

genomföra konferensen via Linköpings universitet digitalt under tre dagar. 

 

Reviderat strategidokumentet 

Dokumentet reviderades senast vid årsmötet 2016. Ledningsgruppen såg ett behov av att uppdatera 

dokumentet. Strategidokumentet har bearbetats av en arbetsgrupp inom ledningsgruppen samt 

behandlats vid tre ledningsgruppsmöten. Sammanfattningsvis har förändringen gällt uppdatering av 

beskrivning av forskningsläge och forskningsområde, synliggörande av både forskning och 

utvecklingsarbete, precisering av målgrupper. Information som inte bör i ingå i ett strategidokument 

har strukits. Dokumentet har därmed koncentrerats till att enbart omfatta nätverkets syfte, verksamhet 

och organisation.  

 

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

En arbetsgrupp har under verksamhetsåret arbetat med att utveckla hemsidan. Syftet är att göra 

hemsidan mer informativ avseende nätverkets verksamhet. Ledningsgruppen har diskuterat hemsidans 

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


struktur och innehåll. Nästa steg är att arbeta med mera konkret utveckling. Arbetsgruppens uppdrag 

kommer att fortsätta nästa verksamhetsår. 

  

Formulera rutiner för planering och genomförande av konferensen 

Syftet med rutinbeskrivningen är att underlätta och effektivisera planering och genomförande av 

konferensen. I dagsläget finns utkast till rutiner för platsförlagd konferens, men med anledning av 

utebliven konferens 2020 och distansförlagd konferens 2021 har detta arbete inte varit prioriterat. 

Under nästa verksamhetsår och förhoppningsvis inför en platsförlagd konferens behöver detta arbete 

återupptas.   

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

planering och genomförande av konferensen 

På grund av att Nordyrk 2021 genomförs digitalt och utan konferenskostnad har det saknats underlag 

för detta arbete. Vissa förutsättningar är givna. Kostnaden för webbsidan betalas av arrangerande 

lärosäte via konferensavgiften. Keynotes medverkar utan ersättning. Keynotes och ledningsgruppen 

betalar ingen konferensavgift vid platsförlagda konferenser.  

   

Skapa en aktiv Facebook-grupp inom nätverket för information och kommunikation 

Sedan hösten 2020 finns en Facebook-sida som kan bidra med information, kommunikation och 

nätverkande.   

 

Utreda vilket språk eller vilka språk som ska användas inom nätverket 

Under flera år har det förts en diskussion om språklig exkludering av personer med intresse för 

medverkan i nätverket. Ledningsgruppen har diskuterat nätverkets förhållningssätt till val av språk och 

beslutat om följande 

- Nätverkets språk är blandat vilket innebär att danska, norska, svenska och engelska kan 

användas och är accepterat i de sammanhang där det passar (t ex Facebook, presentationer på 

konferenser, årsmöte, ledningsgruppen).  

- Vid nätverkets konferens finns alltid parallella sessions avseende språk. Keynotes 

uppmuntras att använda engelska. Information om konferensen på hemsidan ges på engelska.  

- Strategidokument samt övriga formella dokument översätts till engelska.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


