
Minnesanteckningar 

LUK Lärarutbildningskonventets möte 11 juni 2019 

Umeå universitet 

Närvarande 

Lars Andersson 
Andreas Alm Arvidsson 
Ann-Cathrine Andersson 
Daniel Berlin 
Peter Degerman 
Boa Drammeh 
Kerstin Ericson 
Jessica Eriksson 
Linda Genin 
Anna Hagborg 
Camilla Hansen 
Clas 1--Iättestrand 
Maria Jarl 
Amanda Johansson 
Erika Johansson 
Anita Kjellstöm 
Johanna Larsson 
Linda Larsson 
Susanne Liedberg 
Jan Lif 
Juvas Marianne Liljas 
Pia Lindberg 
Anders Linde-Laursen 
Anna Lindqvist 
Lena Löfgren 
Maria Löfgren 
Catharina Magnusson 
Lena Manderstedt 
Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson 
Sinikka Neuhaus 
Elisabet Nihlfors 
Jörgen Nissen 
Cathrine Norberg 
Tobias Olsson 
Marie Oskarsson 
Anders J Persson 
Erika Stadier 
Hanna Sveen 
Mats Tegmark 
Therese Welen 
Ann Öhman Sandberg 

Lunds Universitet 
Kungliga Tekniska högskolan 
Konstfack 
Göteborgs universitet 
M i ttun i vers i tetet 
Umeå universitet 
Jönköping University 
Karlstads universitet 
SUHF 
Uppsala universitet 
Örebro universitet 
Stockholms universitet 
Göteborgs universitet 
Utb i ldn i ngsdepartementet 
Konstfack 
Högskolan i Borås 
Högskolan Väst 
Kungliga Tekniska högskolan 
Linneun iversitetet 
Göteborgs universitet 
Högskolan Dalarna 
Mälardalens högskola 
Malmö universitet 
Umeå universitet 
Högskolan Kristianstad 
Umeå universitet 
Linköpings universitet 
Luleå tekniska universitet 
Högskolan Halmstad 
Lunds universitet 
Uppsala universitet 
Linköpings universitet 
Luleå tekniska universitet 
Malmö universitet 
Umeå universitet 
Södertörns högskola 
Utbi ldn i ngsdepartemen tet 
Stockholms universitet 
Högskolan Dalarna 
Mälardalens högskola 
Örebro universitet 

ordförande 

sekreterare 

vice ordförande 



2 

1. Sammanträdets öppnande

Ordföranden och vice ordföranden hälsar ledamöterna välkomna. 

2. Fastställande av föredragningslistan

Inga övriga ärenden anmäls. Föredragningslistan fastställs. 

3. Föregående minnesanteckningar

Minnesanteckningarna från mötet 2018-02-07 läggs till hand! ingarna utan synpunkter. 

4. Val av justeringsperson

Johanna Larsson, Högskolan Väst, väljs att tillsammans med ordföranden justera mötets 

minnesanteckningar. 

5. Meddelanden

5.1 Rapport från SUHF:s och UHR:s möte om nationella minoriteter i högskolan 

Anders J Persson informerar. Ett seminarium arrangerades 2019-05-07 av SUHF och UHR på temat 

"Nationella minoriteter och högskolan - vad är nästa steg?". Genom sina uppdrag att säkerställa språk

och kulturresurser har UHR en betydelse för de nationella minoriteterna. Även lärosätena fyller en 

viktig uppgift genom att sprida kunskap och göra de nationella minoriteterna synliga inom 

högskolesektorn, vilket i många delar innefattar lärarutbildningen. Ett uppföijande seminarium 

kommer att hållas inom ett år. 

5. 2 Rapport från OECD-konferensen "Jnternational Summit oj the Teaching profession" (ISTP),

Helsingfors, 13-15 mars 2019 

Maria Jarl deltog i konferensen, vars fokus låg på diskussioner och förhandlingar om hur läraryrket 

kan utvecklas i olika länder. Vaije land hade en delegation om fyra personer. Tre övergripande 

områden behandlades på temat "The Future of Teaching and Learning": (I) Leading together, (2) 

Building strong foundations through innovative pedagogies and strategies, och (3) Towards 

sustainable schools. Se: https://istp2019 .fi/en/welcome 

5. 3 Angående Riksrevisionens kommande granskning av ämneslärarprogrammet

Anders J Persson informerar. Riksrevisionen har samlat information inför att formulera uppdraget för 

den kommande granskningen, genom besök vid några lärosäten och möte med företrädare för SUHF 

på vilket Anders deltog. Ambitionen i nuläget är att genomföra någon form av jämförande studie med 
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fokus på genomströmning, och utifrån organisatoriska perspektiv synliggöra vilka indikatorer som 

leder till framgång. Riksrevisionen har i arbetet visat intresse för Lärarutbildningskonventets 

al umnundersökning. 

5.4 Förfrågan om vuxenutbildningens närvaro i utbildningar som leder till ämneslärarexamen 

Andreas Fejes från Linköpings universitet har kontaktat Lärarutbildningskonventet med frågor 

angående hur väl ämneslärarutbildningarna förbereder studenterna för vuxenutbildning. Ledamöterna 

ombeds ta frågorna vidare till sina respektive lärosäten. 

5.5 Angående enkätutskick från Jönköping University till konventets ledamöter 

Cecilia Bjursell från Nationellt centrum för livslångt lärande vid Jönköping University har kontaktat 

Lärarutbildningskonventet gällande ett uppdrag att skriva fram ett underlag gällande utbildning och 

livslångt lärande för Vinnova. Som en del i arbetet önskar Bjursell genomföra en enkät riktad till 

Lärarutbildningskonventets ledamöter för att kartlägga utvecklingspotentialen vid lärosäten. Det rör 

sig dock inte om någon formell utvärdering. Ledamöterna avgör själva om de önskar besvara enkäten 

som skickas ut från Jönköping University under sommaren. 

5.6 Angående förslag till förändringar av utbildningsvetenskaplig kärna i SOU 2019:4 "Framtidsval

karriärvägledningför individ och samhälle" 

Sinikka Neuhaus informerar. Utredningen har föreslagit förändringar i Högskoleförordningens bilaga 

med examensbeskrivningar för grundlärarexamen och ämneslärarexamen. Förslagen har överlag 

bemötts kritiskt från lärosätena samt Universitetskanslersämbetet. 

5. 7 Rapport från kommunikatörsmöte om lärarutbildning 26 april

Camilla Hansen från Örebro universitet informerar om det uppstartsmöte som skedde 2019-04-26, i 

vilket totalt 19 lärosäten deltog, se bilaga 1. Camilla Hansen utses att fo1tsatt representera 

Lärautbildningskonventet i den kommunikatörsgrupp som bildats. 

5.8 Lärarutbildningskonventets möte 4/12 2019 

Lärarutbildningskonventets möte 4 december kommer att äga rum i Göteborg. Detta med anledning av 

att mötet kommer att samordnas med Utbildningsvetenskapliga kommittens resultatdialog som äger 

rum på Göteborgs universitet den 3-4 december 2019. Lärarutbildningskonventets ledamöter kommer 

att ges möjlighet att delta i arrangemang under båda dagarna om så önskas. Ledamöterna anmäler sig 

själva till resultatdialogen om de önskar delta. Anmälan öppnar 1 september. 

Se: https://uf.gu .se/ aktuel lt/konferenser/resultatd ialog-i-goteborg-2019 
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6. Aktuellt från Utbildningsdepartementet

Erika Stadier och Amanda Johansson informerar. Då regeringen innebär en samverkan mellan flera 

olika partier behöver nya rutiner och processer utarbetas på regeringskansliet. 

För regeringen är januariavtalet i fokus. För att genomföra punkt 56 i januariavtalet krävs ett fle11al 

beredningsunderlag. Processen är fot1farande öppen och det finns ett st011 uttymme för sektorn att 

komma med inspel och förslag. 

För statsråden är skolans kompetensförsörjning och utbyggnaderna av lärarutbildningarna i särskilt 

fokus, vilket avspeglat sig i årets myndighetsdialoger. 

Arbetet med budgetpropositionen intensifieras under sommaren. Till forskningspropositionen kommer 

inbjudningar att komma med inspel att skickas ut till bland annat lärosätena. 

Det föreslagna professionsprogrammet ligger under utbildningsministerns ansvarsområde och avser i 

första hand skolutveckling. 

UHR har utarbetat en rapp011 med anledning av förslaget att öka kraven på behörighet till utbildningar 

som leder till yrkesexamen. Sammanfattningsvis skulle ökade krav leda till färre antagna, och ett ökat 

tryck på Komvux. Fortsatta politiska diskussioner kommer att ske. 

7. Uppsummering av konferensen "Framtidens lärarutbildning", 10-11 juni

Ledamöterna tackar Umeå universitet för en väl genomförd konferens, och diskuterar vilka frågor 

konventet går vidare med utifrån konferensen. Antecknas. 

Med anledning av att ministern för högre utbildning och forskning under konferensen efterlyste inspel 

från sektorn avseende januariavtalet föreslås en arbetsgrupp tillsättas med uppdraget att utarbeta ett 

underlag med synpunkter som Lärarutbildningskonventet ser som viktiga att förmedla till regeringen. 

Ledamöterna tillstyrker förslaget. Till arbetsgrupp utses: 

• Anders J Persson (Södertörns högskola)

• Maria Jarl (Göteborgs universitet)

• Sinikka Neuhaus (Lunds universitet)

• Hanna Sveen (Stockholms universitet)

• Anders Linde Laursen (Malmö universitet)

• Mats Tegmark (Högskolan Dalarna)

Arbetsgruppen kommer att bjuda in lärosätena att komma med inspel och återkommer därefter med ett 

förslag till underlag, för diskusson på konventets möte i september. 
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8. Rapport från elen skandinaviska nätverkskonferensen för lärarutbilclningsledare: 

"Forskningssamarbete och forskarutbildning i lärarutbildningarna", 27-28 maj 

Anders J Persson informerar. Konferensen genomfördes i Lysebu, Oslo, 27-28 maj. Konferensen var 

väl sammanhållen och med ett tydligt tema. 

Se: http://dansk-norsk.no/arrangementer/skandinavisk-nettverkskonferanse-for-laererutdanningsledere 

Nästa skandinaviska konferens kommer att ske september 2020 i Sverige. Hur konferensen kan 

samordnas med Lärarutbildningskonventets möte kommer att planeras. Ärendet återkommer vid 

kommande möte. 

9. Inför SUHF:s seminarium i Almedalen: "En ny lärarutbildning, igen? Men hur ska elen se

ut?" (http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57 481) 

Lärarutbildningskonventets arbetsgrupp (se punkt 7 ovan) föreslås utarbeta punkter till seminariet. 

Ledamöterna tillstyrker förslaget. 

10. Utseende av arbetsutskott för mandatperioden 1/7 2019 - 30/6 2020

Till arbetsutskott mandatperioden 1/7 2019 - 30/6 2020 föreslår ordföranden och vice ordföranden 

Sinikka Neuhaus (Lunds universitet). 

Lärarutbildningskonventet beslutar 

att Sinikka Neuhaus ingår som ledamot i arbetsutskottet för mandatperioden 1/72019 - 30/6 2020. 

Ordföranden och vice ordföranden återkommer vid kommande sammanträde med förslag på 

ytterligare en ledamot i arbetsutskottet. 

11. Ekonomisk rapport 2018/2019 samt budget 2019/2020

Sekreteraren informerar om Lärarutbildningskonventets aktuella ekonomi och budget, se bilaga 2. 

Till följd av minskade intäkter och ökade kostnader föreslås att den årliga medlemsavgiften höjs till 

18.000 kr från och med 2019. 

Lärarutbildningskonventet beslutar 

att den årliga medlemsavgiften höjs till 18.000 kr från och med 2019. 
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12. Övriga ärenden

lnga övriga ärenden har anmälts. 

13. Sammanträdets avslutande

Ordföranden och vice ordföranden tackar för bra diskussioner och önskar ledamöterna en trevlig 

sommar. 

Vid minnesanteckningarna 
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