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Tid:  Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 – 16.00 
Lokal:  Arlandia, Stockholm 
 
Närvarande ledamöter:  Laila Mattsson Högskolan Dalarna, Annika Malm och Anneli 
Schwarz Högskolan Borås, Ann-Christine Juhlin-Svensson Mälardalens högskola, Sven 
Engström Göteborgs universitet, Bengt Schüllerqvist Högskolan Gävle, Gunilla Lundkvist 
Högskolan Halmstad, Karin Orving och Anders Olsson Mitthögskolan, Anders Bergman 
Högskolan Jönköping, Margareta Havung Högskolan Kalmar, Inga-Lill Bjällsby Karlstad 
universitet, Lennart Arvidsson Högskolan Kristianstad, Kennert Orlenius Högskolan i 
Skövde, Olof Ernestam Linköpings universitet, Maj-Lis Hörnqvist Luleå Tekniska 
universitet, Göran Levin Malmö högskola, Birgitta Sjögrund Lärarhögskolan i Stockholm, 
Jane Medckback Idrottshögskolan, Anders Nordström Stockholms universitet, Rolf 
Hedquist och Jan Sandgren Umeå universitet, Mats Thelander och Jöran Rehn Uppsala 
universitet, Ulf Rosén och Lars Wennerström Växjö universitet, Kerstin Skog-Östlin 
Örebro universitet, Stefan Quas Lärarnas Riksförbund. 
 
 
Ärende      Beslut eller annan åtgärd 
 
1.  Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de 

närvarande välkomna till mötet. 
 

2. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs efter tillägg av 
pp 20-21. 
 

3. Utseende av justeringsperson Jöran Rehn utses att jämte ordföranden 
justera protokollet. 
 

4. Meddelanden från ordförande Inga meddelanden föreligger. 
 

5.  Adjungering av studeranderepresentanter 
 i lärarutbildningskonventet 

Lärarutbildningskonventet beslutar att två 
studeranderepresentanter adjungeras till 
konventet. Studenterna utses av Sveriges 
Pedagogstudenter inom SFS. 
 

6. Information om Bologna-processen Kay Svensson, Uppsala universitet, 
informerar om Bolognaprocessen.  Startade i 
Sorgonne 1998 av utbildningsministrarna. 
Målsättningen är att främja fri rörlighet inom 
det europeiska området. 
 
Inga formella beslut är tagna när det gäller 
nivågruppering av examina. För tillfället 
diskuteras både 3+2+3 och 4+1+3. Norge och 
Nederländerna har beslutat att ansluta sig till 



3+2+3. 
 

7. Höstens antagning till lärarutbildningen Information. Ytterligare material kommer att 
presenteras vid Dimensioneringskonferensen.
 

8. Utbildningsvetenskapligt vetenskapligt 
 vetenskapsområde 

Rolf Hedquist informerar om diskussioner 
om utbildningsvetenskap som ett eget 
vetenskapsområde. Han föreslår att alla 
lärosäten i landet bör ställa sig positiva till att 
föra fram argument för att utbildnings-
vetenskap skall bli ett eget vetenskaps-
område. 
 

9. Lärarutbildningskonventets ekonomi Ordföranden redovisar två olika förslag till 
finansiering av konventets presidium. 
Förslagen innebär att de olika högskolorna 
skall delfinansiera bl a  del av ordförandens 
kostnad för lön för konventets räkning, vissa 
kostnader av arbetsutskottets verksamhet 
samt viss sekretariatsfunktion. 
 
Konventet beslutar att varje högskola skall 
bidra med 15.000 kronor vardera fr o m år 
2004. Ärendet återkommer vid nästa 
sammanträde. 
 

10. Fyllnadsval till arbetsutskottet Mats Lindahl har lämnat sitt uppdrag som 
ordförande i Kalmar och därmed också sitt 
uppdrag i konventet. 
 
Konventet beslutar att utse Jane Meckback, 
Idrottshögskolan,  som ledamot i 
arbetsutskottet. 
 

11. Alfa-gruppen inom Rådet för 
 grundläggande utbildning (HSV) 
 

Karin Orving informerar om Alfa-gruppens 
verksamhet. Gruppen har föreslagit att Rådet 
för högskoleutbildning skall ge Lärarutbild-
ningskonventet i uppdrag att överta verksam-
heten. 
 
Lärarutbildningskonventet beslutar att ställa 
sig bakom förslaget. 
 

12. HSV:s nationella utvärdering av 
 lärarutbildningen 

Ordföranden informerar. 
 
Lärarutbildningskonventet beslutar ställa sig 
bakom den skrivelse om Nationella 
utvärderingen som tidigare presenterats. 
 
Lärarnas Riksförbund ställer sig även bakom 
skrivelsen. 
 
 



 
 

13. Redovisning från Valideringsgruppen Ulf Rosén och  Jöran Rehn informerar om att 
följande frågor varit föremål för diskussion 

- Grundläggande (GB) och särskild 
behörighet (SB) 

- Reell kompetens 
- Tillgodoräknande av tidigare 

genomgångna lärarutbildningar. 
 
När det gäller grundläggande och särskild 
behörighet redovisar gruppen två förslag 
 
Alt 1. GB Sv B/Sv2 B 
 SB Gymnasiekurs reevant för visst   
 sökalternativ (ämne) 
Alt 2 GB samma som i dag 
 SB Sv B/Sv2 B + godkända betyg i 
 gymnasiekurs relevant för visst 
 sökalternativ (ämne) 
 
Konventet ställer sig bakom förslagen som 
kommer att presenteras för utredaren Lars 
Lustig. 
 
När det gäller bedömning av reell kompetens 
och tillgodoräknande av tidigare genom-
gångna lärarutbildningen kommer gruppens 
arbete att redovisas vid senare möte. 
 

14. Redovisning från Nätverket för vidare-
 utbildning 

Jöran Rehn informerar att det f n är 13 
högskolor som deltar i projektet. En dialog 
förs mellan Nätverket för vidareutbildning 
och Nätmyndigheten och att målsättningen är 
att kunna bedriva en hel lärarutbildning via 
nätet. Två samarbetsprojekt pågår. 1) Utbild-
ningsinventering och 2) Utbildning ang vissa 
språkämnen. 
 
 

15. EuroScience Open Forum Rolf Hedquist informerar. En session är 
föreslagen som skall behandla 
Naturvetenskap och lärande. Ärendet 
återkommer 
 

16. Dimensioneringskonferensen i Karlstad 
 13-14 oktober 

Agneta Blad kommer att delta i konferensen. 
 
Konventet konstaterar att rekryteringen till 
lärarutbildningen behöver förbättras. 
 
Ärendet återkommer vid december-
sammanträdet och arbetsutskottet förbereder 
ärendet. 



 
 
 
 

17. Lärarutbildningskonventets seminarium 
 om Grundutbildning-Examensarbete- 
 Forskarutbildning i Norrköping 13-14 
 november 

Information.  
 
Konventet beslutar att tre utbildningsorter 
skall presentera sitt sätt att arbeta nämligen 
Skövde, Mälardalen och Linköping. 
 

18. VFU – lägesrapport Rolf Hedquist informerar om Utbildnings-
departementets och Svenska kommun-
förbundets skrivelse ang Lärarutbildningens 
verksamhetsförlagda del. 
 
Konventet beslutar att samtliga orter sänder 
in uppgifter om VFU till sekreteraren. 
 

19. Nästa sammanträde Fredagen den 5 december kl 10.00 – 16.00 i 
Stockholm. Hotell Arlandia 
 

20. Skolverksdoktorander Rolf Hedquist informerar om att Myndig-
heten för skolutveckling beslutat att ej bevilja 
anslag för doktorander i forskningsmiljöer 
efter 2003-12-31. 
 
Uppdras åt Rolf Hedquist att ånyo tillskriva 
myndigheten i frågan. 
  

21. Konferens i ämnesdidaktik 5-6 februari 
 2004 

Konferensen kommer att äga rum i Göteborg. 
Inbjudan kommer att skickas ut via nätet. 
 

22. Administrativt stöd till kansli för 
 lärarutbildning vid de olika högskolorna 

Maj-Lis Hörnqvist tar upp frågan om hur stor 
kansliadministration det finns på de olika 
orterna. Det framkommer att organisationen 
är väldigt olika på de olika orterna. Som 
exempel nämns att Mitthögskolan har ett 
kansli på 2,3 tjänster, Uppsala 3,7 och 
Linköping har ett fil.fak kansli bestående av 
15 personer. 
 

 Vid protokollet 
 
 
Britt-Marie Holmström 

Justeras: 
 
 
Rolf Hedquist 
 
 
Jöran Rehn 

 

 



 
 
 
 


