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Stockholms universitet Besöksadress: Telefon:  

  Telefax:  

 E-post:  

 

  

Martin Bergqvist  

Utbildningsledare 

Kristina Öberg 

Utbildningssamordnare  

 

  

  

  

 

Ledamöter i programråd för lärarutbildningarna 

De båda områdesnämnderna vid Stockholms universitet beslutade i juni 2016 att från och med 

2016-07-01 inrätta programråd inom lärarutbildningarna. Programråden ingår i områdenas 

organisation för beredning och beslut i lärarutbildningsfrågor och ska ansvara för planering, 

utvärdering och utveckling av det specifika programmet eller programinriktningen. Det 

specificerade uppdraget för programråden och dess ledamöter framgår av besluten och tillhörande 

bilaga (se t.ex. Beslut att införa programråd för Humanvetenskapliga områdets lärarutbildningar 

och skapa större sammanhängande kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan).1 

 

Programråden ska vara sammansatta av representanter från programansvarig institution, 

kursansvariga institutioner, verksamhetsföreträdare, studenter och fackhögskolor. Beroende på 

relevanta besluts- och delegationsordningar svarar programråden gentemot institutions-, 

fakultets eller områdesnivån. 

 

Vicerektorerna beslutar, på delegation av områdesnämnderna, att utse ledamöter till programråden 

för perioden 2016-07-01 till 2019-06-30 enligt bilaga 1.  

 

 
 

Karin Helander 

Vicerektor, Humanvetenskapliga området 

Anders Karlhede 

Vicerektor, Naturvetenskapliga området 

 

 

  

                                                      

 

1 Se områdesnämndernas beslut att införa programråd och skapa större sammanhängande kurser inom 

den utbildningsvetenskapliga kärnan (Dnr SU FV-1.1.9-1710-16). 
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Bilaga 1. Programrådens sammansättning, 2016-07-01 till 2019-06-30. 

 

Yrkeslärarprogrammet 

 

Interna ledamöter 

Helena Rehn, Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD), programansvarig, ordförande  

Maria Ekstrand, Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD), kursansvarig institution, VFU  

Eva Eliasson, Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD), kursansvarig institution UVK 

Annelie Gunnerstad, Juridiska institutionen, kursansvarig institution UVK 

Helen Knutes Nyqvist, Specialpedagogiska institutionen, kursansvarig institution UVK 

Maria Lim Falk, Institutionen för svenska och flerspråkighet, kursansvarig institution UVK  

 

Externa ledamöter 

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) erbjuds att delta med en representant.  

Stockholms universitets studentkår (SUS) erbjuds att delta med två representanter. 
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Förskollärarprogrammet 

 

Interna ledamöter 

Anna Palmer, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV), Programansvarig, 

ordförande 

Björn Brunnander, Filosofiska institutionen, kursansvarig institution UVK 

Christian Eidevald, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV), kursansvarig 

institution  

Annelie Gunnerstad, Juridiska institutionen, kursansvarig institution UVK 

Elisabeth Lundström, Specialpedagogiska institutionen, kursansvarig institution UVK 

Ulrika Munch Sundman, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV), kursansvarig 

institution VFU  

Karolina Wirdenäs, Institutionen för svenska och flerspråkighet, kursansvarig institution 

UVK  

Externa ledamöter 

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) erbjuds att delta med en representant.  

Stockholms universitets studentkår (SUS) erbjuds att delta med två representanter. 
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Grundlärarprogrammet, fritidshem 

 

Interna ledamöter 

Anna-Lena Ljusberg, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV), 

Programansvarig, ordförande 

Fia Andersson, Specialpedagogiska institutionen, kursansvarig institution UVK 

Catrine Björck, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 

(HSD), kursansvarig institution 

Annelie Gunnerstad, Juridiska institutionen, kursansvarig institution UVK 

Mikael Janvid, Filosofiska institutionen, kursansvarig institution UVK 

Richard Jonsson, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV), kursansvarig 

institution 

Ylva Ståhle, Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD), kursansvarig institution UVK 

Ulrika Munch Sundman, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV), kursansvarig 

institution VFU 

Karolina Wirdenäs, Institutionen för svenska och flerspråkighet, kursansvarig institution UVK 

 

Externa ledamöter 

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) erbjuds att delta med en representant.  

Stockholms universitets studentkår (SUS) erbjuds att delta med två representanter. 
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Grundlärarprogrammet F-3 

 

Interna ledamöter 

AnnaCarin Billing, Institutionen för språkdidaktik (ISD), programansvarig, kursansvarig 

institution UVK, ordförande  

Malin Bjurman, Institutionen för språkdidaktik (ISD), kursansvarig institution VFU 

Lars Forsberg, Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik 

(MND), kursansvarig institution Naturvetenskap och teknik 

Mona Hverven, Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik 

(MND), kursansvarig institution Matematik 

Kristian Pettersson, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik (HSD), kursansvarig institution Samhällsorienterande ämnen 

Katarina Rejman, Institutionen för språkdidaktik (ISD), kursansvarig institution Svenska  

Ylva Ståhle, Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD), kursansvarig institution UVK 

Joakim Wrethed, Engelska institutionen, kursansvarig institution Engelska 

 

Externa ledamöter 

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) erbjuds att delta med en representant.  

Stockholms universitets studentkår (SUS) erbjuds att delta med två representanter. 
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Grundlärarprogrammet, 4-6  

 

Interna ledamöter 

Lars Forsberg, Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik 

(MND), program- och kursansvarig, Naturvetenskap och teknik, ordförande 

Diana von Börtzell-Szuch, Institutionen för språkdidaktik (ISD), kursansvarig institution 

Svenska  

Eva Edman Stålbrandt, Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD), kursansvarig institution 

UVK   

Veronica Flodin, Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik 

(MND), kursansvarig institution VFU 

Kicki Skog, Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik 

(MND), kursansvarig institution UVK och Matematik 

Max Strandberg, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik (HSD), kursansvarig institution Samhällsorienterande ämnen 

Joakim Wrethed, Engelska institutionen, kursansvarig institution Engelska 

 

Externa ledamöter 

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) erbjuds att delta med en representant.  

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) erbjuds att delta med en representant.  

Stockholms universitets studentkår (SUS) erbjuds att delta med två representanter. 
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Ämneslärarprogrammet, humaniora och samhälle 

 

Interna ledamöter 

Per Fransson, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 

(HSD), programansvarig, ordförande  

Cecilia Eskilsson, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik (HSD), kursansvarig institution VFU  

Björn Falkevall, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik (HSD), kursansvarig institution UVK  

Anders Fridfeldt, Institutionen för naturgeografi (NG), kursansvarig institution Geografi 

Marja-Liisa Keinänen, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, 

kursansvarig institution Religionskunskap 

Torbjörn Larsson, Statsvetenskapliga institutionen, kursansvarig institution Samhällskunskap 

Ylva Ståhle, Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD), kursansvarig institution UVK 

Mattias Tydén, Historiska institutionen, kursansvarig institution Historia 

 

Externa ledamöter 

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) erbjuds att delta med en representant.  

Stockholms universitets studentkår (SUS) erbjuds att delta med två representanter. 
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Ämneslärarprogrammet språk 

 

Interna ledamöter 

Anna Chryssafis, Institutionen för språkdidaktik (ISD), programansvarig, kursansvarig 

institution UVK, ordförande  

Anna Callenholm, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och 

tyska, kursansvarig institution Tyska 

Mickaëlle Cedergren, Institutionen för romanska och klassiska språk, kursansvarig institution 

Franska och Spanska 

Eva Edman Stålbrandt, Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD), kursansvarig institution 

UVK   

Natalia Ganuza, Institutionen för svenska och flerspråkighet, kursansvarig institution Svenska 

som andraspråk 

Christina Hedman, Institutionen för språkdidaktik (ISD), kursansvarig institution  

Tzortzis Ikonomou, Institutionen för romanska och klassiska språk, kursansvarig institution 

Franska och Spanska 

Maria Lim Falk, Institutionen för svenska och flerspråkighet, kursansvarig institution Svenska 

Sari Pesonen, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, 

kursansvarig institution Finska 

Pernilla Rosell Steuer, Institutionen för språkdidaktik (ISD), kursansvarig institution VFU  

Joakim Wrethed, Engelska institutionen, kursansvarig institution Engelska 

Magnus Öhrn, Institutionen för kultur och estetik, kursansvarig institution Svenska  

Externa ledamöter 

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) erbjuds att delta med en representant.  

Stockholms universitets studentkår (SUS) erbjuds att delta med två representanter. 
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Ämneslärarprogrammet NV 

Interna ledamöter 

Susanne Ekström, Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik 

(MND), programansvarig, ordförande 

Kristofer Döös, Meteorologiska institutionen (MISU), kursansvarig institution Fysik 

Lars Eriksson, Institutionen för material- och miljökemi (MMK), kursansvarig institution 

Naturkunskap 

Veronica Flodin, Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik 

(MND), kursansvarig institution VFU 

Anders Fridfeldt, Institutionen för naturgeografi (NG), kursansvarig institution Naturkunskap 

Tony Hansson, Fysikum, kursansvarig institution Fysik och Naturkunskap 

Carl-Johan Högberg, Institutionen för material- och miljökemi (MMK), kursansvarig institution 

Kemi 

Thomas Krigsman, Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik 

(MND), kursansvarig institution UVK 

Karin Reuterswärd, Institutionen för naturgeografi (NG), kursansvarig institution Geografi 

Ylva Ståhle, Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD), kursansvarig institution UVK 

Torbjörn Tambour, Matematiska institutionen, kursansvarig institution Matematik 

Birgitta Åkerman, Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG), kursansvarig institution 

Biologi 

 

Externa ledamöter 

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) erbjuds att delta med en representant.  

Kungliga tekniska högskolan (KTH) erbjuds att delta med en representant. 

Stockholms universitets studentkår (SUS) erbjuds att delta med två representanter. 
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Ämneslärarprogrammet KPU NV 

 

Interna ledamöter 

Veronica Jatko-Kraft, Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas 

didaktik (MND), programansvarig, ordförande 

Veronica Flodin, Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik 

(MND), kursansvarig institution VFU 

Thomas Krigsman, Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik 

(MND), kursansvarig institution UVK 

Ylva Ståhle, Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD), kursansvarig institution UVK 

 

Externa ledamöter 

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) erbjuds att delta med en representant.  

Stockholms universitets studentkår (SUS) erbjuds att delta med två representanter. 
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Kompletterande pedagogisk utbildning HV 

 

Interna ledamöter 

Kerstin Grenö, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 

(HSD), programansvarig, ordförande  

Erik Cardelús, Institutionen för språkdidaktik (ISD), kursansvarig institution UVK  

Björn Falkevall, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik (HSD), kursansvarig institution UVK  

Pernilla Rosell Steuer, Institutionen för språkdidaktik (ISD), kursansvarig institution VFU  

Niclas Runebou, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik (HSD), kursansvarig institution VFU  

Ylva Ståhle, Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD), kursansvarig institution UVK 

 

Externa ledamöter 

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) erbjuds att delta med en representant.  

Stockholms universitets studentkår (SUS) erbjuds att delta med två representanter. 

 

 

 

 


