
 
 
 
 
 

 

Lärarutbildningskonventet 
 

Protokoll 
 
 
Protokoll för: Lärarutbildningskonventet 
  
Plats: Park Inn Stockolm Arlanda, Kastrup 
  
Datum: 2006-11-29 
  
Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist, ordf 

Mariana Hagberg 
Högskolan Dalarna: Stina Jeffner, Ulf Oom 
Gardtman 
Högskolan Borås: Anneli Schwartz, Dennis 
Beach 
Mälardalens Högskola: Ann-Christin 
Svensson, Sten Lindstam 
Högskolan Gotland: Caroline Nygren 
Göteborgs universitet: Maj-Lis Sjöbeck, 
Roland Kjellander 
Högskolan Gävle: Roy Nilsson 
Högskolan Halmstad: Lisbeth Ranagården 
Mittuniversitetet: Håkan Edlund, Karin 
Orving 
Högskolan Kalmar: Margareta Havung 
Högskolan Kristianstad: Claes-Göran 
Wenestam, Katarina Olsson 
Högskolan i Skövde: Susanne Gustavsson, 
Kennert Orlenius 
Konstfack: Britt-Marie Kühlhorn 
Kungl Musikhögskolan: Jörgen Paulsson 
Linköpings universitet: Elisabeth Ahlstrand 
Luleå Tekniska Universitet: Maj-Lis 
Hörnqvist 
Malmö Högskola: Olle Holmberg, Göran 
Levin 
Lärarhögskolan i Stockholm: Astrid 
Pettersson, Kerstin Stenberg 
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Gymnastik- och idrottshögskolan: Jane 
Meckbach 
Stockholms universitet: Anders Nordström 
Södertörns högskola: Björn Sandahl 
Umeå universitet: Björn Åstrand, Jan 
Sandgren 
Uppsala universitet: Caroline Liberg, Thord 
Österberg 
Högskolan Väst: Helena Korp 
Växjö universitet: Stefan Höjelid 
Örebro universitet: Leif Gifvars, Owe 
Lindberg 
Lärarförbundet: Anna-Lena Lundberg 
Lärarnas Riksförbund: Anna Jändel-Holst 
Förenade Pedagogstudenter: Helena Persson, 
Daniel Rehnsfeldt, Jenny Rudstram, Johan 
Lund 
 

  
Övriga: Leif Svensson § 5 

Eva Sundberg, sekreterare 
  
 
 
§ 1  Sammanträdets öppnande 
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 2  Justerare 
Olle Holmberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 3  Föredragningslista 
Den preliminära föredragningslistan fastställdes med följande tillägg under Övriga 
frågor: 

- Koppling mellan NyA och Valweb 
- Grannspråk i våra utbildningar 
- Huvudområde för lärarutbildningen 

 
§ 4  Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes efter följande tillägg i § 9: 
Elisabeth Ahlstrand/Lena Örnestrand, Linköpings universitet, ingår också i 
arbetsgruppen. 
 
Protokollet lades därefter till handlingarna. 
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§ 5  NSHU - Webbportalprojekt 
Leif Svensson presenterade projektet och arbetsgrupperna och deras uppgifter (se 
bilaga).  
 
Projektet avrapporteras i november 2007 och under september kommer det att finnas 
en testvariant tillgänglig. Konventet äger projektet även efter det att det har avslutats 
och medel finns för driften i ett första skede, men inte därefter. 
 
Studentrepresentanterna påtalade vikten av att få delta i framtagandet av texter, 
hemsidor mm. 
 
Beslut 
Konventet beslutade att under våren föra en diskussion om hur projektet skall 
förvaltas fortsättningsvis. Beslutades också att förslag till hemsidor och texter skall 
cirkulera och godkännas av konventet under arbetets gång. 
 
§ 6  Internationalisering 
Björn Åstrand rapporterade att arbetsgruppen kommer att presentera förslag till 
målsättningar, modeller för internationalisering, hinder och möjligheter mm vid 
mötet i Karlstad 17-18 april 2007. 
 
§ 7  Budgetpropositionen 
Ordföranden föredrog ärendet. 

- Examensordningen – Det finns inte något förslag ännu om lärarutbildningens 
inplacering i den nya examensordningen 

- Lärarfortbildning – Ordföranden och Björn Åstrand kommer att delta i ett 
möte på utbildningsdepartementet 12/12 för diskussion om hur medlen som 
avsatts för fortbildning och forskarutbildning skall kanaliseras. I mötet deltar 
också Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Sveriges Kommuner och 
Landsting, Skolledarförbundet, Skolverket m fl. 

- Auktorisation av lärare – Ordföranden ingår i den arbetsgrupp som arbetar 
med frågan 

- Speciallärare – Ordföranden har bjudits in av regeringen att delta i ett 
seminarium 9 eller 10 januari 2007 om möjliga placeringar av den planerade 
speciallärarutbildningen 

- Övriga frågor – Skolministern Jan Björklund har föreslagit nationella prov 
från årskurs 3  

 
En ny utredning om lärarutbildningen kommer att starta våren 2007.  
 
Diskussion fördes i konventet. 
 
Frågor som är mest centrala för konventet att driva: 

- All lärarutbildning bör placeras på avancerad nivå 
- Verka för mindre politisk styrning av lärarutbildningen 
- Verka för olika lärarutbildningar men med likvärdig kvalitet 
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§ 8  Bologna 
Ordföranden föredrog ärendet och förslog att fyra arbetsgrupper bildas med 
representanter för lärosätena enligt följande: 
 

1 Allmänt utbildningsområde 
2 Inriktningar och specialiseringar 
3 Magister- och mastersutbildningar 
4 Forskarutbildning 

 
Efter gruppdiskussion beslutades om följande uppläggning av projekt: 
 

1 Ett större nätverk bildas för grundutbildningsnivån 
2 Ett mindre nätverk bildas för magister-, masters- och forskarutbildningsnivån 
3 Arbetsgrupper 

 
- Uppdrogs till ordföranden att utse ledare för respektive nätverk 
- I januari/februari kommer en öppen inbjudan att gå ut till lärosätena att delta i 

nätverken. Varje lärosäte utser sina representanter  
- Ledarna för nätverken kommer att arvoderas. Medel kommer också att avsättas 

för resor mm  
- Uppdragen kommer att begränsas 
- Avstämning med myndigheten om uppläggning av projektet 
 
Tidsplanen fastställdes enligt följande: 
Vt 2007 Arbetsgrupper arbetar med att ta fram ett underlag till analys 
  Konventet diskuterar arbetsgruppernas analyser vid mötet 17-18/4 
Ht 2007  Arbetsgrupper arbetar vidare utifrån sina analyser och diskussion i 

konventet 
Dec 2007  Konventet diskuterar och fattar beslut om rekommendationer 
Mars 2008 Projektet avslutat  
 
§ 9  Dimensioneringskonferens 
Ordföranden och Thord Österberg föredrog ärendet. Nästa konferens kommer att 
äga rum på Mittuniversitetet.  
 
§ 10  Vårens konferens och möten 
Ordföranden föredrog ärendet. 

- 7 mars 2007 
- Konferens med titeln Samverkan för gemensam utveckling av skola och 

utbildning äger rum 17-18 april 2007 i Karlstad. Inbjudan kommer att skickas 
ut till lärosätena i början av januari. Deltagarantalet per lärosäte är maximerat 
till 8 personer. Representationen bör vara så bred som möjligt  
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§ 11  Valberedning för val av ordförande och vice ordförande 
Följande valberedning som förbereder val av ordförande och vice ordförande utsågs: 
 
Maj-Lis Sjöbeck, sammankallande 
Astrid Pettersson 
Göran Levin 
Förslag lämnas vid konferensen i Karlstad 17-18 april 2007. 
 
§ 12  Övriga frågor 

- Koppling mellan NyA och Valwebb 
Jan Sandgren informerade om svårigheterna med kopplingen mellan NyA och 
Valwebb. Uppdrogs till ordföranden och Jan Sandgren att utforma en skrivelse till 
samtliga lärosäten med information om problemet med anpassningen av NyA. 
 

- Grannspråken och nordisk mobilitet i lärarutbildningen 
Anna Hannesdôttir har i skrivelse till konventet framfört önskemål om att frågan om 
grannspråk och nordisk dimension i lärarutbildningen tas upp till diskussion. 
Diskussion fördes i konventet och särskilt påpekades att grannspråksundervisning är 
mer värdefullt ur utbytessynpunkt än språksynpunkt. Konventet föreslog att en 
kartläggning genomförs om innehåll och omfattning av grannspråksundervisning i 
lärarutbildningarna. 
 
Uppdrogs till ordföranden att tillsammans med Anna Hannesdôttir utforma en enkel 
enkät om behovet av grannspråken och nordisk mobilitet i lärarutbildningen och 
utifrån denna formulera riktlinjer för lärosätena. 
 

- Huvudområde i våra utbildningar 
Frågan om huvudområde för utbildningen diskuterades. Exempel från olika lärosäten 
gavs och konventet hänsköt därefter frågan till Bologna-nätverken att fundera på. 
 
§ 13  Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet  
 
 
____________________________  

Eva Sundberg, sekreterare  
 
Justerat Justerat 
 
 
____________________________  _______________________________ 

Anders Arnqvist, ordförande Olle Holmberg 
 


