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Tid:  Tisdagen den 15 februari 2005 kl 10.00 – 16.00 
Lokal:  Arlandia, Stockholm 
 
Närvarande: 
Högskolan Dalarna Lars Pettersson, Laila Mattsson 
Högskolan Borås Annika Malm, Annelie Schwartz 
Mälardalens högsk Ann-Christin Juhlin-Svensson, Sten Lindstam 
Göteborgs univ Maj-Lis Sjöbeck, Sven Engström 
Högskolan Gävle Carin Röjdalen, Bengt Schullerqvist 
Högskolan Halmstad Eva Wirdheim, Anders Persson 
Mittuniversitetet Anders Olsson, Karin Orving 
Högskolan Jönköping Anders Bergman 
Högskolan Kalmar Inger Edfors-Lilja, Stellan Ranebo 
Karlstad Universitet Anders Arnqvist, Inga-Lill Fjällsby 
Högsk Kristianstad Lennart Arvidsson 
Högskolan Skövde Kennert Orlenius 
Kungl Musikhögsk Jan-Erik Sahlberg 
Linköpings univ Maria Sundkvist, Jan Anward 
Luleå Tekniska univ Maj-Lis Hörnqvist, Marianne Niemi 
Malmö högskola Olle Holmberg 
Lärarhögsk Sthlm Ingrid Carlgren, Birgitta Sjögrund, Eskil Franck 
Idrottshögsk Sthlm Jane Meckbach 
Södertörns högsk Git Claesson Pipping, Ambjörn Lindqvist 
Umeå universitet Rolf Hedquist, Jan Sandgren 
Uppsala univ  Mats Thelander t o m p 4, Jöran Rehn fr o m p 6 
Högsk Trollh/Uddev Monica Hansen Orvehag 
Växjö universitet Lars Wennerström 
Örebro universitet Owe Lindberg 
Lärarförbundet Anna-Lena Lundberg 
Lärarnas Riksförb Stefan Quas 
Studeranderepr Paula Örn 
 
 
Ärende      Beslut eller annan åtgärd 
 
 
1.  Mötets öppnande Ordföranden Rolf Hedquist hälsar de närvarande 

välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 

2. Fastställande av föredragningslistan Föredragninslistan fastställs efter tillägg av pp 
4a och b. 
 

3. Utseende av justeringsperson Anders Arnquist utses att jämte ordföranden 
justera protokollet. 
 

4. Information om kursplanearbetet i 
 gymnasieskolan inför år 2007 

Anders Lokander, Skolverket, informerar om 
arbetet med nya kursplaner i gymnasieskolan 



inför år 2007 (Kunskap och kvalitet – Elva steg 
för utveckling av gymnasieskolan. Regeringens 
proposition 2003/2004:140. 
 
Tidsplan: 
Maj månad: Förslag om programmål, 
inriktningar, gemensamma ämnen/kurser 
utsändes på remiss 
3 oktober: Rapport till regeringen 
Oktober: Kursplaneskrivning/ämnesbeskrivn 
November: Remissförfarande 
1 februari:  Till regeringen 
 
Intresserade kan hålla sig informerade på 
www.skolverket.se  (knapp gy07) 
 
 

4 a. Artikel för att bemöta kritiken mot 
 lärarutbildningen i media 

Tidigare skriven artikel har ej publicerats i 
Dagens nyheter p g a utrymmesskäl. 
 
Ingrid Carlberg föreslår att man gör ett nytt 
försök till reviderad skrivning och försöka 
publicera denna artikel i en annan tidning. 
 
Bengt Schullerqvist uppmanar högskolorna att 
informera i lokaltidningarna när man anordnar 
aktiviteter m m. 
 
Konventet beslutar att Anders Arnqvist skickar 
ut befintlig artikel och att synpunkter lämnas till 
honom under denna vecka. Uppgift om vem som 
skall underteckna, och högskola skickas också 
till honom. 
 

4 b HSV:s utvärdering Från de olika lärarutbildningarna redovisas 
synpunkter på det utkast till faktadel som 
högskoleverkets utvärderare lämnat. Materialet 
har, när det gäller ett antal utbildningsorter, varit 
behäftat med faktafel och missförstånd. 
 
Konventet beslutar 
 
att högskolorna skickar sina redovisade 
synpunkter till Rolf Hedquist och 
 
att uppdra åt arbetsutskottet att avge en skrivelse 
till högskoleverket där man påtalar de 
synpunkter som framkommer vid mötet. 
 

5.  Utredning om UVK och dess framtid Rolf Hedquist informerar att departementet 
initierat en utredning ang Utbildningsvetenskap-
liga  kommittén (UVK). Lars Haikkola är 
enmansutredare. En expertgrupp är utsedd där  

http://www.skolverket.se/


bl a Rolf Hedquist ingår. 
 
En träff med Lars Haikkola är inplanerad med 
konventets arbetsutskott. 
 
Ytterligare information kommer att delges 
lärarutbildningskonventets medlemmar. 
 

6.  Samverkansprojekt med Myndigheten 
 för Sveriges nätuniversitet 

Lars Wennerström informerar. Nätuniversitetet 
har beviljat ett anslag på 650.000 kronor som 
anslagsmässigt disponeras av Lärarutbildnings-
konventet. En styrgrupp är utsedd liksom en 
projektledare (Leif.Svensson@educ.umu.se). Ett 
antal operativa grupper som skall utreda följande 
frågor har utsetts 

1) Information, rekrytering 
2) Utbud, studiegångar 
3) Administration 
4) VFU på distans. 

 
Projektet skall redovisas i januari 2006. 
Högskolor som ej anmält intresse har möjlighet 
att ansluta sig till projektet. 
 
Studeranderepresentanten Paula Örn påpekar 
vikten av att de studerande bereds möjlighet att 
delta i diskussionerna. 

 
 

7. Diskussion med anledning av uppgiften 
 ett ev förslag att lärarutbildningen skall 
 omfattas av Bolognaprocessen  

Rolf Hedquist informerar att lärarutbildningarna 
kommer att omfattas av Bolognaprocessen. Han 
informerar också att han tillskrivit ministern för 
att få en träff men ännu inte fått något svar. 
 
Ett förslag med bl a lagtext har kommit till 
högskolorna. De flesta har dock ej hunnit ta del 
av materialet.  
 
Ledamöterna diskuterar olika funderingar inför 
genomförandet.  Man menar att det är önskvärt 
att lärarutbildningarna delger varandra 
synpunkter och tankar. 
 

8. Utseende av arbetsgrupper Vid mötet i Härnösand diskuterades att tillsätta 
två arbetsgrupper: en om de ”kliniska” ämnena i 
lärarutbildningen, en om karaktärsämnet, det 
som manifesteras i det allmänna 
utbildningsområdet 
 
Konventet beslutar att koncentrera sig till den 
senare frågan och  beslutar 
 
att utse en analysgrupp och 

mailto:Svensson@educ.umu.se


att till denna grupp utse 
Anders Bergman, Jönköping 
Bengt Schullervist Gävle 
Ingrid Carlberg, Stockholm 
Jan Anward, Linköping (sammankallande) 
Olle Holmberg, Malmö  
Studeranderepresentant från dessa orter 
 
att en delrapport redovisas vid aprilmötet och 
slutrapport vid höstens första sammanträde. 
 

9. Fridtjuv Bergpriset – Lärarförbundets 
 nationella pedagogiska pris  
 

Ny utlysning av Fridtjuv Bergpriset sker i 
februari/mars. Lärarutbildningskonventet utser 
två representanter som skall förbereda förslaget 
till innehavare. 
 
Konventet beslutar utse Maj-Lis Hörnqvist, 
Luleå och Sten Lindstam Mälardalens högskola. 
 

10. Valberedning Lärarutbildningskonventet beslutar  
 
att tillsätta en valberedning som förereder val av 
ordförande och ev ny ledamot i arbetskottet  
 
att till denna valberedning utse 
Anders Olsson, Mittuniversitetet 
Göran Levin, Malmö 
Maj-Lis Sjöbeck, Göteborg (smk) 
 

11. Konferens i Gävle Bengt Schullerqvist informerar om konferens om 
Kommunernas roll i lärarutbildningen som 
kommer att äga  rum 9-10 juni i Gävle. 
 

 Vid protokollet 
 
 
Britt-Marie Holmström 

Justeras: 
 
 
 
Rolf Hedquist 
 
 
 
Anders Arnqvist 

 

 
 
 
 
 


