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Protokoll 
 
 
 
Protokoll för: Lärarutbildningskonventet 
  
Plats: Radisson SAS Hotell Arlandia, Arlanda 
  
Datum: 2006-02-23 
  
Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist, 

ordförande 
Högskolan Dalarna: Stina Jeffner, Laila 
Mattsson 
Högskolan Borås: Annelie Schwartz 
Mälardalens högskola: Sten Lindstam, 
Gunilla Eriksson 
Göteborgs universitet: Maj-Lis Sjöbeck, 
Roland Kjellander 
Högskolan Gävle: Carin Röjdalen, Bengt 
Schüllerqvist 
Mittuniversitetet: Håkan Edlund, Karin 
Orving 
Högskolan Jönköping: Anders Bergman 
Högskolan Kalmar: Stellan Ranebo 
Högskolan i Skövde: Kennert Orlenius 
Linköpings universitet: Maria Sundkvist 
Luleå Tekniska universitet: Marianne Niemi, 
Maj-Lis Hörnqvist 
Malmö högskola: Olle Holmberg, Göran 
Levin 
Lärarhögskolan i Stockholm: Astrid 
Pettersson, Birgitta Sjögrund 
Gymnastik- och idrottshögskolan: Jane 
Meckbach 
Stockholms universitet: Anders Nordström 
Södertörns högskola: Git Claesson Pipping, 
Ambjörn Lindqvist 
Umeå universitet: Christina Ottander, Jan 
Sandgren 
Uppsala universitet: Caroline Liberg, Thord 
Österberg 
Högskolan Väst: Lena Nilsson 
Växjö universitet: Stefan Höjelid, Lars 
Wennerström 
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Örebro universitet: Ingrid Johansson, Owe 
Lindberg 
Lärarförbundet: Anna-Lena Lundberg 
Studentrepresentant: Sami Korpela 

  
Övriga: Leif Svensson § 5 

Anders Lokander, Skolverket § 12 
Eva Sundberg, sekreterare 

  
 
 
 
 
§ 1  Sammanträdets öppnande 
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 2  Justerare 
Jane Meckbach valdes att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 
 
§ 3  Föredragningslista 
Den preliminära föredragningslistan fastställdes efter följande justering: 
Punkt 8 Lärarauktorisation - stryks 
Punkt 15  Övrig frågor – tillägg av punkterna  
-   Konferens i Oslo 
-  SÄL-utbildning  
-   Allmänt utbildningsområde 
-   Tillgodoräknande av gamla lärarutbildningen 
 
§ 4  Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes efter följande justering: 
 
§ 9 Övriga frågor – Förslag framfördes från Astrid Pettersson, LHS, om att 
Lärarutbildningskonventet skall delta i HSV:s kvalitetskonferens.  
 
Protokollet lades därefter till handlingarna 
 
§ 5  Nationell lärarutbildning på distans 
Ordföranden inledde och Leif Svensson (projektledare) rapporterade från projektet, 
som genomförs på uppdrag av Lärarutbildningskonventet. 
 
Deltagare från lärosätena har ingått i fyra arbetsgrupper, som har fått sina uppdrag 
från referensgruppen enligt följande: 

- Information, rekrytering, vägledning 
- Utbud, studiegångar/struktur 
- Studie- och studentadministration 
- VFU – organisation och avtalsfrågor 
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Leif Svensson presenterade tre möjliga strukturmodeller, som arbetsgrupperna hade 
kommit fram till: 
 
1) Ett ansvarigt lärosäte med fasta kombinationer 
2) AUO 60 poäng med utbud av inriktningar och specialiseringar, fristående kurser 
3) Utbud av inriktningar och specialiseringar, studenterna antas till AUO vid ett 
lärosäte 

 
Diskussion fördes i konventet. Uppdrogs till ledamöterna att ta med sig frågan till 
sina respektive lärosäten. Fortsatt diskussion kommer att föras vid nästa 
sammanträde då den slutliga rapporten presenteras. 
 
Projektets testsida: http://www.vxu.se/lub/sntest/123456.htm 
 
§ 6  HSV:s kvalitetskonferens i Stockholm 6-7 april 2006 
Ordföranden har haft kontakt med ett antal lärosäten angående innehållet. 
 
Konventet deltar genom ett seminarium, som i huvudsak handlar om hur 
Högskoleverkets granskning har påverkat lärosätenas arbete med dimensioneringen 
av utbildningen, vetenskaplig skolning, samverkan med kommuner och 
kvalitetsarbetet. I seminariet kommer konventet att diskutera för- och nackdelar med 
HSV:s modell för kvalitetsutvecklingsarbete. 
  
§ 7  Bologna och lärarutbildningen 
Ordföranden inledde och därefter fördes diskussion i konventet. 
 
Konventet konstaterade att det är viktigt att hålla sig informerad om departementets 
fortsatta hantering av frågan. 
 
Konventet kommer att arbeta vidare i frågan enligt de synpunkter som kom fram vid 
mötet i Eskilstuna förra året. 
 
Vidare kommer en fortsatt diskussion att föras om definitionen av ämnesdjup samt 
det allmänna utbildningsområdets placering i utbildningen. 
 
§ 8  Lärarauktorisation 
Ärendet bordlades. 
 
§ 9  Allmänt utbildningsområde 
Olle Holmberg gjorde en första avrapportering. Den slutliga rapporten kommer att 
presenteras vid konventets möte i maj. 
 
Diskussion fördes i konventet, som framförde att det är viktigt att arbetsgruppen i 
det fortsatta arbetet särskilt funderar över kompetensbegreppet.  
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§ 10  Konferens i Falun 8, 9 och 10 maj 
Ordföranden informerade. 
 
Den konferens som planerats att äga rum i Halmstad har flyttats till Falun och 
kommer bl a att behandla regionala utbildningscentra, Bologna och allmänt 
utbildningsområde. Konventets konferens om allmänt utbildningsområde genomförs 
den 9 maj och konventets sammanträde den 10 maj.  
 
§ 11  Arbetsformer och arbetsledning inom lärarutbildningskonventet 
Ordföranden inledde.  
 
Frågan har väckts om en eventuell samordning av konferensverksamheten inom 
lärarutbildningen på nationell nivå. 
 
Diskussion fördes i konventet. 
 
Beslut 
Uppdrogs till ordföranden att i samråd med arbetsutskottet till majmötet närmare 
analysera och ge förslag på teman och arbetsområden för de olika grupperingarna 
som anordnar nationella konferenser. 
 
§ 12  GY -07 
Anders Lokander från Skolverket presenterade andra och sista delen av 
regeringsuppdraget ”Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av 
gymnasieskolan”, vilket i huvudsak handlar om att utarbeta kursplaner och system 
för ämnesbetyg istället för kursbetyg.   
 
Beslut fattas av regeringen under senare delen av våren och därefter kommer 
information att gå ut till skolor. 
 
§ 13  Fridtjuv Bergpriset 
Ordföranden föredrog ärendet. 
 
Beslut 
Utsågs ordföranden och Astrid Pettersson till att ingå i den arbetsgrupp som skall 
förbereda förslaget till innehavare av priset. 
 
§ 14  Vuxnas lärande 
Ordföranden informerade om kursen. Den erbjuds som en nätbaserad fristående kurs 
med start hösten 2006. Kursplan hade skickats ut till konventet.  
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§ 15  Övriga frågor 
- Ordföranden informerade  
Nordiska Ministerrådet bjuder in till PISA- konferens i Oslo 18-19 maj. 10-15 platser 
står till konventets förfogande och anmälan om deltagande lämnas till ordföranden. 
 
- SÄL- utbildning 
Karin Orving lyfte frågan om SÄL-studenters svårigheter att finansiera sina studier. 
Diskussion fördes i konventet. Uppdrogs till ordföranden att informera 
departementet om problemet. Lärosätena bör också kontakta respektive 
Länsarbetsnämnd i frågan. 
 
- Allmänt utbildningsområde 
Roland Kjellander ställde frågan till konventet om AUO-grupperna vid lärosätena 
består av blandade eller homogena grupper av studenter. 
 
Efter rundfrågning visade det sig att det finns olika lösningar. De flesta har både 
blandade och homogena grupper under olika delar av det allmänna 
utbildningsområdet. 
 
- Tillgodoräknande av gamla lärarutbildningen 
Jan Sandgren väckte frågan om hur man värderar gamla lärarutbildningen vid 
kompletterande studier. 
 
Frågan diskuterades i konventet, som ansåg att en kartläggning bör genomföras av 
hur gamla lärarutbildningen värderas vid lärosätena. 
 
Uppdrogs till ordföranden ta upp frågan i arbetsutskottet.  
 
§ 16  Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
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Vid protokollet  
 
 
____________________________  

Eva Sundberg, sekreterare  
 
 
Justerat Justerat 
 
 
____________________________  _______________________________ 

Anders Arnqvist, ordförande Jane Meckbach 
 
 


