
Minnesanteckningar 
Lärarutbildningskonventets möte den 30 november 2011 kl. 10.00-16.00. 
 
Närvarande: 
Karin Mårdsjö Blume, ordförande, Linköpings universitet 
Mats Tegmark, vice ordförande, Högskolan Dalarna 
Peder Hofmann, Kungliga musikhögskolan 
Conny Saxin, Umeå universitet 
Brita Johansson Cederblad, Linnéuniversitetet 
Susanne Liedberg, Linnéuniversitetet 
Lena Garberg, Högskolan Väst 
Torgny Ottosson, Högskolan i Kristianstad 
Lena Löfgren, Högskolan i Kristianstad 
Cristina Robertson, Högskolan i Jönköping 
Karin Orving, Stockholms universitet 
Thord Österberg, Uppsala universitet 
Anna Hagborg, Uppsala universitet 
Hans Thunberg, Kungliga tekniska högskolan 
Ann Gustavsson, Kungliga tekniska högskolan 
Kenneth Nyberg, Göteborgs universitet 
Anna Brodin, Göteborgs universitet 
Håkan Sandgren, Lunds universitet 
Ingrid Nordqvist, Högskolan i Gävle 
Elisabeth Björklund, Högskolan i Gävle 
Maria Lekarkina, Mittuniversitetet 
Lisbeth Ranagården, Högskolan i Halmstad  
Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad 
Krister Persson, Örebro universitet 
Bengt Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan 
Jane Meckbach, Gymnastik- och idrottshögskolan 
Therese Welén, Mälardalens högskola 
Ander J Persson, Luleå tekniska universitet 
Anna Eskilsson, Linköpings universitet 
Roger Klinth, Linköpings universitet 
Lisa Öhman, Konstfack 
Anders Olsson, Malmö högskola 
Lisa Öberg, Södertörns högskola  
Inga-Lill Fjällsby, Karlstad universitet 
Petra Frank, Dans- och cirkushögskolan 
Birgitta Sandström, Dans- och cirkushögskolan 
Kristina Ek, Luleå tekniska universitet 
Samuel Bengmark, Chalmers tekniska högskola 
Jonas Almqvist, Uppsala universitet 
Kierstin Furberg, Högskolan i Jönköping 



Ingegerd Olsson, Högskolan i Borås  
Anna Jändel-Holst, Lärarnas riksförbund 
Anna Tornberg, Lärarförbundet 
Tobias Karlsson, Linköpings universitet, studeranderepresentant 
Anna Eskilsson, sekreterare, Linköpings universitet 
 
Övriga deltagare: Sara Bringle och Gerd Mörck, utbildningsdepartementet (punkt 5) 
 
1. Sammanträdets öppnande 
Ordförande Karin Mårdsjö Blume öppnade mötet. Samtliga deltagare presenterade sig 
inför gästerna från utbildningsdepartementet. Representanterna från Kungliga Tekniska 
högskolan hälsades särskilt välkomna. 
 
2. Fastställandet av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes.  
 
3. Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar (110927) lades till handlingarna. 
 
4. Val av justeringsperson 
Petra Frank, Dans- och cirkushögskolan, valdes att tillsammans med ordförande justera 
minnesanteckningarna.  
 
5. Diskussion om aktuella frågor med utbildningsdepartementet   

Sara Bringle och Gerd Mörck presenterade sitt arbete vid utbildningsdepartementet 
med utgångspunkt i föranmälda frågor från konventet. Deras presentation är bilagd 
protokollet.  

KPU vållade många frågor. En arbetsgrupp bildades inom konventet för att bevaka 
lärarutbildningens intressen i samband med implementeringen av KPU. Arbetsgruppen 
består av: Anders Olsson, (Malmö högskola, sammankallande), Susanne Liedberg 
(Linnéuniversitetet) och Jane Meckback (Gymnastik- och idrottshögskolan).   

6. Ekonomisk planering (se bilaga) 
Konventet beslutade att godkänna föreslagen budget (se bilaga) med tillägget 
”omkostnader för konferenser med mera” om 40 000 kronor.  
Budgeten innebär en höjning av avgiften med 10 %. Linköpings universitet och 
Högskolan i Dalarna accepterar en OH-kostnad på 20 %.  
 
7. Vårens konferens 
Konferensen i vår kommer att arrangeras av Linköpings universitet den 22-23 maj. 
Arbetsutskottet fick i uppgift att arbeta vidare utifrån förslaget Forskning och utbildning 
som tema för konferensen. Temat är aktuellt på flera sätt, inte minst genom den 
forskningspolitiska propositionen som ska presenteras hösten 2012.  
 



8. Rapporter från arbetsgrupper 
 
8a. Bevakning av forskningsfrågor 
Johan Elmfeldt och Kenneth Nordgren hade förhinder att delta på mötet. Till gruppen 
anslöt sig Pernilla Nilsson (Högskolan i Halmstad) och Lisa Öhman (Konstfack).  
 
8b. Lärarlegitimation 
Karin Orving, Stockholms universitet, rapporterade från arbetsgruppen om 
lärarlegitimation (se bilaga). På Skolverkets hemsida finns mer information om hur 
arbetet fortskrider. 
 
8c. Huvudområden inom lärarutbildningen (se bilaga) 
Anna Hagborg rapporterade från den kartläggning av huvudområden inom 
lärarutbildningen som arbetsgruppen har genomfört. I diskussionen som uppstod 
framgick att begreppet tolkas på många olika sätt, vilket kan leda till oklarheter. Vid en 
del lärosäten används inte begreppet aktivt.  
 
9. Meddelanden 
 
9a. Reklamkampanj för lärarutbildningen  
Mats Tegmark rapporterade om sina kontakter med Skolverket som står bakom 
projektet ”lärarhyllningen” och portalen www.fordetvidare.se. Mats har påtalat en del 
brister i portalen och kommer att bidra med exempel på positiv statistik om 
lärarutbildningen med utgångspunkt i alumnienkäten.  
 
9b. Manliga studenter på lärarutbildningarna (se bilaga) 
Lisa Öberg, Södertörns högskola, presenterade aktuell forskning när det gäller manliga 
studenter på lärarutbildningarna och hur Södertörns högskola i projektform har arbetat 
för att främja fler pojkar/män till lärarutbildningarna. Hennes presentation finns som 
bilaga till protokollet.  
 
9c. Alumnienkäten 
Mats Tegmark anmälde sig som deltagare i gruppen för alumnienkäten, som sedan 
tidigare består av Bengt Larsson (Gymnastik- och idrottshögskolan), Inga-lill Fjällsby 
(Karlstad universitet) och Lisbeth Ranagården (Högskolan i Halmstad). Frågan om 
enkäten ska genomföras varje eller vartannat år diskuterades. Arbetsgruppen ska utreda 
frågan till nästa möte.   
  
9d. Nätverket för bedömning 
Arbetsutskottet har tidigare kontaktats av ett nätverk som arbetar med bedömning 
inom lärarutbildningen. Ingen representant hade möjlighet att närvara denna gång, men 
de kommer kanske på nästa möte.  
 
 

http://www.fordetvidare.se/


9e. Utredningen för lämplighetsprov 
Sigbrit Franke, som utreder lämplighetsprovens genomförande inom lärarutbildningen, 
är inbjuden gäst vid nästa konvent den 1 mars. Enkäten, i samband med utredningen, 
som har skickats ut till landets lärarutbildningar, har väckt många frågor. Flera lärosäten 
har valt att inte besvara den. 
 
Fackföreningen för skolledare har kontaktat Karin Mårdsjö Blume och vill föra en dialog 
med representanter för lärarutbildningarna angående olika lämplighetsbedömningar. 
De bjuds också in till nästa möte. 
 
10. Övriga frågor 

 Karin Mårdsjö Blume berättade att lärosätena bör beakta den utvärdering av 
lärarutbildningens IKT-status som pågår, enligt tidigare vice ordförande i 
konventet, Björn Åstrand.   

 Platsen för konventmötena diskuterades. Att ta sig till Arlanda kan vara kostsamt 
beroende på var i landet man bor. Anna Eskilsson fick i samråd med 
arbetsutskottet i uppdrag att undersöka konferenslokaler nära Stockholms 
centralstation.  

 
11. Mötets avslutande 
Ordförande Karin Mårdsjö Blume avslutade mötet. I samband med det passade hon på 
att avtacka de personer som nu slutar som representanter i lärarutbildningskonventet.  
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Anna Eskilsson 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Karin Mårdsjö Blume    Petra Frank           


