
 
 
 
 
 
 
 

 
Lärarutbildningskonventet 

 
Protokoll 

 
 
Protokoll för: Lärarutbildningskonventet 
  
Plats: Hotell Arlandia, Cassiopeja 
  
Datum: 2006-09-27 
  
Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist. 

ordförande, Mariana Hagberg 
Högskolan Dalarna: Stina Jeffner, Ulf Oom 
Gartman 
Högskolan Borås: Dennis Beach 
Mälardalens Högskola: Ann-Christine 
Svensson, Sten Lindstam 
Högskolan Gotland: Caroline Nygren 
Göteborgs universitet: Maj-Lis Sjöbeck, 
Anna Hannesdóttir 
Högskolan Gävle: Carin Röjdalen 
Högskolan Halmstad: Lisbeth Ranagården 
Mittuniversitetet: Håkan Edlund, Karin 
Orving 
Högskolan för lärarutbildning och 
kommunikation Jönköping: Anders 
Bergman 
Högskolan Kalmar: Inger Edfors-Lilja, 
Margareta Havung 
Högskolan Kristianstad: Gunilla Lindgren, 
Claes-Göran Wenestam 
Högskolan i Skövde: Kennert Orlenius 
Konstfack: Britt-Marie Kühlhorn 
Linköpings universitet: Maria Sundkvist, 
Elisabeth Ahlstrand 
Luleå Tekniska Universitet: Marianne 
Niemi, Maj-Lis Hörnqvist 
Malmö Högskola: Anders Olsson 
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Lärarhögskolan i Stockholm: Astrid 
Pettersson, Jan Dunge 
Gymnastik- och idrottshögskolan, 
Stockholm: Jane Meckbach 
Stockholms universitet: Anders Nordström 
Södertörns högskola: Git Claesson Pipping, 
Björn Sandahl 
Umeå universitet: Björn Åstrand, Jan 
Sandgren 
Uppsala universitet: Thord Österberg 
Högskolan Väst: Helena Korp 
Växjö universitet: Lars Wennerström 
Örebro universitet: Leif Gifvars, Owe 
Lindberg 
Lärarförbundet: Anna-Lena Lundberg 
Lärarnas Riksförbund: Anna Jändel-Holst 
Studeranderepresentanter: Erik Johansson, 
Helen Lidman, Emma Sivedal 
 

  
Övriga: Eva Sundberg, sekreterare 
  
 
 
§ 1  Sammanträdets öppnande 
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 2  Justerare 
Git Claesson Pipping valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 3  Föredragningslista 
Den preliminära föredragningslistan fastställdes med tillägg av följande övriga frågor: 
Dimensioneringskonferens i Uppsala, oktober 2006 
Lärarhögskolans i Stockholm organisation 
 
§ 4  Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes efter tillägg av Britt-Marie Kühlhorn, Caroline 
Nygren, Ingrid Johansson, Owe Lindberg, Anna-Lena Lundberg och Stefan Quas i 
förteckningen över närvarande. Protokollet lades därefter till handlingarna. 
 
§ 5  Bologna och lärarutbildningen 
Ordföranden föredrog ärendet. 
 
Den 20 juni ägde möte rum på departementet. Diskussion fördes då bl a om 
lärarprogrammets placering i den nya examensordningen. Förslaget, som innebär att 
utbildning som omfattar mindre än 160 poäng placeras på grundläggande nivå och 
mer än 160 p placeras på avancerad nivå, har gått ut på remiss. Därefter har 
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ingenting ytterligare tillkommit i ärendet. Man avvaktar nu den nya regeringens 
förslag. 
 
Diskussion fördes i konventet, som ansåg att det är nödvändigt att agera i frågan och 
att den tillträdande utbildningsministern måste uppmärksammas på konventets 
uppfattning.  
 
Konventet beslutade att tillsätta en arbetsgrupp där följande personer ingår: 
Anders Arnqvist, Stina Jeffner, Erik Johansson, Maria Sundqvist, Björn Åstrand, 
Thord Österberg. 
 
Uppdrogs till arbetsgruppen att samla konventets uppfattning i en skrivelse ställd till 
utbildningsministern och dessutom så snart som möjligt försöka få till stånd ett möte 
med vederbörande. 
 
§ 6  Nationella konferenser 
Ordföranden informerade om att en tvådagarskonferens planeras att äga rum i 
Karlstad 17-18 april 2007.  
 
Tema: 
Samverkan för gemensam utveckling av skola och utbildning 
 
Syfte: 
Fördjupa dialogen kring det gemensamma uppdraget att utveckla lärarutbildning och 
skolverksamhet 
 
Målgrupp: 
Lärarutbildare i stat och kommun, skolledare, politiker 
 
Fyra work shops: 
Grundutbildning av lärare 
Kommunens kompetensförsörjning 
Forskning och utvecklingsarbete 
Internationalisering och globalisering av utbildning 
 
Dag 1 börjar med en gemensam förmiddag med inbjudna föreläsare. Under 
eftermiddagen äger work shops rum på ovanstående fyra teman. 
 
Dag 2 har målgrupperna egna möten på förmiddagen. Under eftermiddagen avslutas 
konferensen med en gemensam föreläsning och summering. 
 
Konventet var positivt till förslaget.  
 
Konventet beslutade att den konferens som planerats att äga rum i Örebro 29-30/11, 
istället hålls under en dag, onsdag 29 november kl 10 – 17, och förläggs till Arlanda. 
Då kommer i första hand Bologna-frågor att behandlas. 
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§ 7  NSHU-projekt 
Ordföranden och Karin Orving informerade om projektet. 
 
Syftet med projektet är att bygga en webbportal för nätburen lärarutbildning och att 
ge en samlad information om lärarutbildningarna, både som campus- och 
distansutbildning. Alla lärosäten är inbjudna till samarbetet. Lärosätena skall själva 
driva verksamheten, medan myndigheten d v s Närverket för samordning av högre 
utbildning f d Nätuniversitetet, ger viss support. 
 
Diskussioner har förts om att alla lärosäten eventuellt skulle lämna ett ekonomiskt 
bidrag till webbportalen och förslag framfördes om medfinansiering av projektet med 
15 000 kr per lärosäte. Frågan diskuterades i konventet. 
 
Beslut 
Konventet beslutade att återkomma i frågan vid novembermötet. 
  
§ 8  Redovisning av enkätfrågor 
Ordföranden gjorde en redovisning av enkätfrågorna  

- Hur och när fastställs studentens utbildningslängd? 
- Anger studenten utbildningslängd vid ansökan? 
- Definition av tidigare och senare år? 
- Praxis av tillämpning av tidigare och senare år? 
- Undervisningstimmar? 
- Handledning examensarbeten? 

 
Nitton svar hade kommit in (se bilaga). 
 
Diskussion fördes i konventet bl a om begreppen tidigare och senare år, vilka kan 
verka otydliga. Konventet slog fast att detta är en terminologifråga, som bör lyftas i 
den grupp som arbetar med webbportalen.  
 
§ 9  Internationalisering av lärarutbildningen 
Ulf Melin presenterade Programkontorets verksamhet. Det bildades 1995 i samband 
med EU-inträdet och med uppdraget är att stimulera internationella utbyten. För 
ytterligare information om verksamheten se hemsidan www.programkontoret.se. 
 
Annika Karlsson redogjorde för de olika program som finns för studentutbyte. 
Lärarstudenternas deltagande i utbytesprogrammen är lågt, vilket delvis kan bero på 
att det i utbildningen inte ges utrymme för vistelse utomlands. Andra orsaker kan 
vara meriteringsvärdet – hur stor vinst är det med att åka utomlands. 
 
Tillsattes en arbetsgrupp med uppdraget att sammanfatta de synpunkter som kom 
fram under dagen, att arbeta vidare med internationaliseringsfrågor, ta fram goda 
exempel från olika lärosäten, se på andra vägar till internationalisering mm. 
 
I arbetsgruppen ingår: 
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Björn Åstrand (sammankallande) 
Anders Bergman 
Sten Lindstam 
Helen Lidman (student) 
 
§ 10  Höstens möte 29-30 november i Örebro 
Se § 6. 
 
§ 11  Övriga frågor 
- Dimensioneringskonferens i Uppsala i oktober 2006 
Thord Österberg informerade om konferensen och uppmanade de som kommer att 
delta att fundera över möjligheter till regional samverkan kring dimensioneringen av 
lärarutbildningen. 
 
- Lärarhögskolans i Stockholm organisation 
Astrid Pettersson och Anders Nordström informerade om det pågående arbetet med 
att omorganisera Lärarhögskolan. Beslut väntas i november. 
 
§ 12  Sammanträdets avslutande 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet  
 
 
____________________________  

Eva Sundberg, sekreterare  
 
 
Justerat Justerat 
 
 
____________________________  _______________________________ 

Anders Arnqvist, ordförande Git Claesson Pipping 
 
 


