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 PROTOKOLL
Sammanträdesdatum 

2003-12-05

Tid:  Fredagen den 5 december 2003 kl 10.00 – 16.00 
Lokal:  Arlandia, Stockholm 
 
Närvarande:  Stina Jeffner Högskolan Dalarna. Annika Malm och Birgitta Davidsson 
Högskolan Borås, Ann-Christin Juhlin-Svensson och Sten Lindstam Mälardalens högskola, 
Maj-Lis Sjöbeck Göteborgs universitet, Bengt Schüllerqvist Högskolan Gävle, Gunilla 
Lundkvist Högskolan Halmstad, Anders Olsson och Karin Orving Mitthögskolan, Anders 
Bergman Högskolan Jönköping, Lennart Arvidsson Högskolan Kristianstad, Kennert 
Orlenius Högskolan Skövde, Olof Ernestam Linköpings universitet, MajLis Hörnqvist 
Luleå Tekniska universitet, Göran Levin Malmö Högskola, Ingrid Carlberg och Birgitta 
Sjögrund Lärarhögskolan i Stockholm, Jane Meckbach Idrottshögskolan, Anders 
Rickegård Stockholms universitet, Rolf Hedquist och Jan Sandgren Umeå universitet, 
Stefan Höjelid, Lars Wennerström och Ulf Rosén Växjö universitet, Kerstin Skog-Östlin 
Örebro universitet, Anna-Lena Lundberg Lärarförbundet, Stefan Quas Lärarnas 
Riksförbund, Åsa Anvåg och Maria Nilsson studeranderepresentanter. 
 
      
 
Ärende Beslut eller annan åtgärd 

 
1.  Mötets öppnande Rolf Hedquist hälsar de närvarande välkomna 

och vänder sig särskilt till de två studerande-
representanterna som deltar i konventet för 
första gången. 
 

2. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs efter tillägg av pp 
15—17. 
 

3. Utseende av justeringsperson Maj-Lis Hörnqvist utses att jämte ordföranden 
justera protokollet. 
 

4. Information från Sveriges nätuniversitet Gunnel Wännman Toresson informerar. För 
budgetåret 2004 har nätmyndigheten 31 mkr till 
sitt förfogande. 
 
En referensgrupp ang lärarutbildning har 
tillskapats och alla universitet/högskolor har 
mjlighet att delta i referensgruppen. 
 
Några pågående projekt som rör lärarutbildning: 

- Breddmagister 40 poäng. It-stödd 
distansundervisning 

- Kartläggning av lärarutbildning på 
distans (Hans Olof Forsberg, Leif 
Svensson) 

- Samverkan, inriktning språk. 



- Planeringsbidrag till yrkeslärarutbildning 
 
Nästa referensgruppsmöte sker den 13 februari. 
Intresserade kan hämta ytterligare information 
på myndighetens hemsida www.netuniversity.se.
 
Övriga projekt 
Kvalitetsrapport (examination på 
nätet/studentinflytande 
Jourhavande bibliotekarie 
Legala handboken (juridiska frågor runt 
nätstudier) 
Kompetensvägledare 
Handledning 
IT i akademisk språkutbildning (ITAS) 
Kursutvecklingsmodell 
Video i Nätuniversitetets distansutbildning 
(VIND) 
 

5. Internationell konferens om utbildning 
 för hållbar utveckling 

Rolf Hedquist informerar om en konferens i 
Göteborg den 4-7 maj 2004 ang hållbar 
utveckling.  
 

6. Konferens om Forskning med anknytning 
 till lärarutbildning och pedagogisk 
 yrkesverksamhet i dag och i morgon 

Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt arbete, 
Lärarutbildningskonventet och Högskolan 
Dalarna inbjuder till konferens i Falun 23-24 
april 2004 

 
7. Tillgodoräknande av tidigare examen 
 från lärarutbildning 

Ulf Rosén informerar om det utredningsförslag 
som framtagits av en arbetsgrupp ang 
Bedömning av tillgodoräknande av tidigare 
lärarexamen/lärarutbildning (enligt 
examensordningar giltiga före 2001-07-01) för 
utbildning mot ny lärarexamen 
 
 

8. Diskussion med anledning av förslag
 om eftergymnasial barnskötarutbildning 
 från förskoleminister Lena Hallengren
  

Rolf Hedquist informerar om förslag till 
skrivelse. 
 
Konventet beslutar att uppdra åt Rolf Hedquist 
att efter vissa ändrade formuleringar avge en 
skrivelse. Det som bör poängteras är att man i en 
ny utbildning bör tillse att det finns möjlighet till 
påbyggbarhet. 
 

9. Lärarutbildningskonventets ekonomi Rolf Hedquist föredrar ärendet. 
 
Konventet beslutar, i enlighet med den 
diskussion som fördes vid föregående 
sammanträde, att varje högskola skall bidra med 
15.000 kronor vardera fr o m år 2004. Umeå 
universitet kommer att sända faktura. 
 



 
 

10. Sammanställning av kurser inom 
 forskarutbildningen vid de olika 
 lärosätena 

Rolf Hedquist föredrar ärendet. 
 
Konventet beslutar att en sammanställning skall 
göras 
 

11. Vilka forskarutbildningar i landet  finns 
 för lärare  

Rolf Hedquist föredrar ärendet. 
 
Konventet beslutar att en inventering av de olika 
forskarutbildningarna skall göras.  Det bör även 
framgå vilka behörighetskrav som gäller för de 
olika utbildningarna.  
 
 

12. Hur ser andra professionsutbildningar ut 
 och vilka krav gäller 

Rolf Hedquist föredrar ärendet. 
 
Konventet beslutar att uppdra åt Stefan Quas att 
titta på läkarutbildningen, Karin Orving 
socionomutbildningen och Anna Lena Lundberg 
på sjuksköterskeutbildningen. 
 
Ärendet återkommer vid nästa sammanträde. 
 
 

13. Statistikgruppens fortsatta arbete Rolf Hedquist föredrar ärendet. 
 
Konventet beslutar att ge statistikgruppen ett 
utökat uppdrag med att även ge en översiktlig 
analys av de siffror man får fram. 
 

14. Hemsida för lärarutbildningskonventet Konventet beslutar att en hemsida skall 
tillskapas. 
 

15. Forskningsmedel Utfallet när det gäller forskningsmedel tilldelade 
av Utbildningsvetenskapliga kommittén är för 
lärarutbildningarnas sida förhållandevis liten. 
 
Ingrid Carlgren redovisar diskussioner förda i 
kommittén. 
 
Konventet beslutar att tillsätta  en forsknings-
strategisk grupp och att till denna grupp utse 
 
Rolf Hedquist,  Umeå 
Ingrid Carlgren, Lärarhögskolan Stockholm 
Stefan Höjelid, Växjö 
Bengt Schüllerqvist, Gävle 
Eva Lena Dahl, Göteborg 
 

16. Utbildning för de tidigare åldrarna Birgitta Hammarström (LHS) och Ingrid 
Pramling (Göteborg) redovisar att man ser det 
som viktigt att föra en innehållsmässig 



diskussion när det gäller lärarutbildning för de 
tidigare åldrarna. 
 
Konventet besltuar att uppdra åt Lärarhögskolan 
i Stockholm att ansvara fr en konfernes den 6-7 
april 2004 med detta tema 
 

17. VFU-konverenser Maj-Lis Sjöbeck informerar om planerade 
konverenser 
16 januari i Umeå och 
6 februari i Göteborg. 
 

18. Nästa sammanträde Fredagen den 27 februari 2004 och 
Fredagen den 14 maj 2004. 
 

 Vid protokollet 
 
 
Britt-Marie Holmström 

Justeras: 
 
 
 
Rolf Hedquist 

 

 
 
 
Maj-Lis Hörnquist 

 

 
 
 
 
 


