
     
Lärarutbildningskonventet PROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum  
  2007-09-18 
  Cassiopeija, Radisson SAS Arlandia 
 
 
Närvarande: 
Caroline Liberg, ordf, Uppsala universitet 
Björn Åstrand, Umeå universitet, v.ordf.  
Lars Pettersson, Högskolan Dalarna 
Marianne Dovemark, Högskolan Borås 
Björn Furuhagen, Mälardalens högskola 
Carl Anders Säfström, Mälardalens 
högskola  
Caroline Nygren, Högskolan Gotland  
Maj-Lis Sjöbeck, Göteborgs universitet 
Bengt Olsson, Göteborgs universitet 
Carin Röjdalen, Högskolan Gävle  
Sverker Johansson, Högskolan för 
lärarutbildning och kommunikation, 
Jönköping  
Anders Bergman, Högskolan för 
lärarutbildning och kommunikation, 
Jönköping  
Inger Edfors, Högskolan Kalmar  
Torgny Ottosson, Högskolan Kristianstad 
Sheila Harmer, Högskolan Kristianstad 
Susanne Gustavsson, Högskolan i Skövde 
Britt-Marie Kühlhorn, Konstfack  
Jörgen Paulsson, Kungl Musikhögskolan 
Jan Anward, Linköpings universitet 

Margaretha Grahn, Linköpings universitet 
Lena Alakangas, Luleå tekniska universitet 
Göran Levin, Malmö högskola  
Agneta Bronäs, Lärarhögskolan i 
Stockholm  
Sirkku Männikkö-Barbutiu, 
Lärarhögskolan i Stockholm  
Jane Meckbach, Gymnastik- och 
idrottshögskolan, Stockholm  
Anita Kruckenberg, Stockholms universitet  
Björn Sandahl, Södertörns högskola  
Maria Löfgren, Umeå universitet  
Thord Österberg, Uppsala universitet  
Lena Nilsson, Högskolan Väst  
Per Nordqvist, Högskolan Väst  
Lars Wennerström, Växjö universitet  
Leif Gifvars, Örebro universitet  
Anna-Lena Lundberg, Lärarförbundet 
Anna Jändel-Holst, Lärarnas Riksförbund 
Helena Persson, Förenade 
Pedagogstudenter  
Pontus Sundén, Förenade 
Pedagogstudenter 
Anna Danielsson, Uppsala universitet, 
sekreterare 

 
  
1 Sammanträdets öppnande  

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 

2  Fastställande av föredragningslista  
 
Ett övrigt ärende anmäls: Forskarskolor inom lärarlyftet. 
 

3  Föregående mötes protokoll 
 
Protokoll från konventets sammanträde den 18 april 2007 läggs till handlingarna. 
 

4  Val av justeringsperson 
 
Beslut 
Anders Bergman väljs till justeringsperson.  
 



 
5  Val av ledamöter till arbetsutskottet 

 
Presentation av Maria Sundkvist, Malmö högskola och Carl-Anders Säfström, 
Mälardalens högskola 
 
Beslut 
 
Maria Sundkvist och Carl Anders Säfström skall jämte ordförande och vice 
ordförande utgöra konventets arbetsutskott. 
 

6  Rapporter och meddelanden 
 
Björn Åstrand meddelar  

- att europeiska principer för lärarutbildning diskuteras.  
- att konventets numera upplösta arbetsgrupp för internationalisering av 

lärarutbildningen har inbjudits till Internationella programkontoret. 
- att en referensgrupp med personer med kunskap om lärarutbildningen ska 

kopplas till lärarutbildningsutredningen.  
 
Caroline Liberg meddelar  

- att en diskussion om lärarutbildningens dimensionering arrangerades av LR-
studs under Almedalsveckan. Förutom konventets ordförande deltog bl.a. ett 
antal riksdagsledamöter och Lärarnas riksförbunds ordförande. 

- att konventet har fått en inbjudan om deltagande i Socialdemokratiska partiets 
rådslag om skolan. Presidiet har valt att inte delta i dessa diskussioner då man 
anser att konventet inte bör ägna sig åt partipolitik.  

- att Jörgen Ullenhag från lärarauktorisationsutredningen kommer att delta vid 
Dimensioneringskonferensen i Sundsvall i oktober. Konventets presidium 
kommer då att ha ett samtal med honom om utredningens arbete. 

- att en förfrågan har kommit från Yngve Wallin på KK-stiftelsen om att 
tillsammans diskutera om hur informationsteknik ytterligare kan integreras i 
lärarutbildningen kurser och arbetssätt. 

- att diskussioner har förts med lärarutbildningsutredningen om eventuellt 
deltagande av Sigbrit Franke eller en av utredningens huvudsekreterare vid 
konventets decembermöte i Malmö.  

- att diskussion om relationerna mellan lärarutbildningskonventet och de 
regionala utvecklingscentrum förts vid ett möte med med RUC-nätverket. 

- att Högskolan Halmstad har informerat om att det kommer att anordnas en 
utbildningsledarkonferens i Halmstad 22-23 april 2008. 

 
Helena Persson meddelar  

- att Förenade pedagogstudenter har konventsmöte i Göteborg den 19-21 
oktober. 

 



 
7  Kvalitet inom lärarutbildningen 

Föredragande: Caroline Liberg och Björn Åstrand 
 
Kvalitet inom lärarutbildningen diskuteras. Vem är det som bestämmer vad som är 
kvalitet och vilka kriterier ska användas? Efter en inledande diskussion framkommer 
förslag om att frågan ska fortsätta att diskuteras i konventet. Förslag förs fram om att 
kvalitet i lärarutbildningen bör utgöra ett tema för en framtida konferens och därefter 
aktualiseras i fortsatta diskussioner i konventets kontinuerliga arbete. 
 

8  Examensordningen 
Föredragande: Thord Österberg 
 
Den nya examensordningen och dess konsekvenser diskuteras. I diskussionen 
behandlas främst hur den avancerade nivån inom lärarexamen hanteras vid olika 
lärosäten. Här framkommer olika lösningar som att 60 av 90 högskolepoäng inom 
allmänt utbildningsområde förläggs på avancerad nivå eller att alla kurser efter 
studentens sjätte termin läses på avancerad nivå. Vidare diskuteras hur man hanterar 
borttagandet av flexibilitet i antal poäng för examen inriktad om förskola, 
förskoleklass och fritidshem, grundskolans senare år samt gymnasiet när dessa har 
förläggs till exakta poängsummor där alla poäng är intecknade i allmänt 
utbildningsområde och fördjupningar. I diskussionen lyfts också frågan om vad som 
krävs för att verksamhetsförlagd utbildning ska kunna förläggas på avancerad nivå. 
Vilken roll konventets Bolognagrupper bör spela tas också upp. 
 

9  Lärarutbildningsutredningen 
Föredragande: Caroline Liberg, Björn Åstrand 
 
I en inledande presentation ger Göran Levin Malmö Högskola, Jan Anward, 
Linköpings universitet samt Carin Röjdalen, Gävle högskola sin syn på de direktiv 
som regeringen gett Lärarutbildningsutredningen. Direktivens orientering mot 
organisatorisk utformning, risken för reformtrötthet och faktiska problem med 2001 
års reform lyftes av inledarna.  
 
I diskussionen framförs att de problem som uppmärksammas i direktiven inte löses av 
förslagen till reformer. För att klara arbetsuppgifterna i dagens skola behöver en lärare 
andra kompetenser än enbart djupare ämneskunskaper. Representanterna för Förenade 
pedagogstudenter framför kritik mot att de ständiga reformerna medför en bristande 
studiero och att studenterna tröttnat på att inte kunna planera sin utbildning. Vidare 
diskuteras hur kontakterna med utredningen kommer att kunna ske. Konventet finner 
att det är mycket centralt att presidiet i kontakterna med utredningen för fram att 
eventuella reformer måste beslutas i god tid inför planerat genomförande.  
 



 
10  Vårens konferens  

Föredragande: Caroline Liberg, Björn Åstrand 
 
Förutsättningarna för vårens sammanträden diskuteras.  
 
Beslut 
Ett reguljärt sammanträde för konventet ska hållas på Arlanda den 5 februari 2008.  
 
En gemensam konferens för lärarutbildningskonventet, RUC-nätverket, 
utbildningsledarna samt VFU-nätverket föreslås till den 20-21 maj 2008. Konferensen 
föreslås förläggas till Jönköping. Dialog om konferensen ska föras med Högskolan 
Halmstad och de aktuella nätverken. 
 

11  Övriga ärenden 
 
Forskarskolor inom lärarlyftet 
 
Formerna för forskarutbildning för lärare inom lärarlyftet diskuteras. Björn Åstrand 
informerar om att frågan är tänkt att behandlas under Dimensioneringskonferensen. 
 

12  Mötets avslutande 
 
Ordförande förklarar mötet avslutat kl. 15.50 
 

  
 
Vid protokollet   
 
 
 
Anna Danielsson 
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Caroline Liberg  Anders Bergman 
 


