
Minnesanteckningar 
Lärarutbildningskonventets möte den 1 mars 2012 kl. 10.00-16.00. 
 
Närvarande: 
Karin Mårdsjö Blume, ordförande, Linköpings universitet 
Mats Tegmark, vice ordförande, Högskolan Dalarna 
Pernilla Nilsson, Högskolan Halmstad 
Lisbeth Ranagården, Högskolan Halmstad 
Peter Waara, Uppsala universitet 
Anna Hagborg, Uppsala universitet 
Krister Persson, Örebro universitet 
Stefan Myrgård, Högskolan på Gotland 
Anna Johnsson Harrie, Linköpings universitet 
Ann-Cathrine Andersson, Konstfack 
Anders Olsson, Malmö högskola 
Johan Elmfeldt, Malmö högskola 
Kenneth Nordgren, Karlstad universitet 
Inga-Lill Fjällsby, Karlstad universitet 
Bengt Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan 
Jane Meckbach, Gymnastik- och idrottshögskolan 
Karin Nilson, Södertörns högskola 
Håkan Sandgren, Lunds universitet 
Carina Argelius, Lunds universitet 
Peter Gustafsson, Mälardalens högskola 
Birgitta Sandström, Dans- och cirkushögskolan 
Lena Söderström, Kungliga musikhögskolan 
Susanne Gustavsson, Högskolan i Skövde 
Lena Löfgren, Högskolan Kristianstad 
Torgny Ottosson, Högskolan Kristianstad 
Karin Orving, Stockholms universitet 
Per Båvner, Stockholms universitet 
Per Gerrevall, Linnéuniversitetet 
Susanne Liedberg, Linnéuniversitetet 
Åsa Morberg, Högskolan i Gävle 
Ingrid Nordqvist, Högskolan i Gävle  
Hans Thunberg, Kungliga tekniska högskolan 
Ann Gustafsson, Kungliga tekniska högskolan 
Anders J Persson, Luleå tekniska högskola 
Iréne Arvidsson, Högskolan i Borås 
Anita Eriksson, Högskolan i Borås 
Ulla Sehlberg, Umeå universitet 
Maria Jarl, Göteborgs universitet 
Lena Garberg, Högskolan Väst 
Cristina Robertson, Högskolan i Jönköping 



Kierstin Furberg, Högskolan i Jönköping 
Anna Jändel Holst, Lärarnas riksförbund 
Freddy Grip, Lärarnas riksförbund Student 
Anna Tornberg, Lärarförbundet 
Markus Lindgren, Lärarförbundet student 
Anna Eskilsson, sekreterare, Linköpings universitet 
 
Övriga deltagare:  
Lena Linnerborg och Ingela Fondin, Sveriges skolledarförbund (p. 5) 
Ingrid Nordström, utbildningsdepartementet (p. 8) 
Sigbrit Franke och Aleksandra Sjöström, utbildningsdepartementet (p. 11) 
 
1. Sammanträdets öppnande 
Ordförande Karin Mårdsjö Blume öppnade mötet. Samtliga deltagare presenterade sig.  
 
2. Fastställandet av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes. Sedan kallelsen gick ut har vi kontaktats av utredaren 
för övningsskolor som deltar under förmiddagen.  
 
3. Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar (111130) lades till handlingarna. Budgeten har 
justerats efter ett påpekande på mötet i november.  
 
4. Val av justeringsperson 
Bengt Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan, valdes att tillsammans med ordförande 
justera minnesanteckningarna.  
 
5. Aktuella frågor med Sveriges skolledarförbund  
Lena Linnerborg och Ingela Fondin från Sveriges skolledarförbund initierade en dialog 
med lärarutbildningarna i Sverige kring introduktionsåret och mentorsutbildning, för att 
möjliggöra rättssäkra bedömningar och en tydlig progression gentemot VFU:n. Det 
kommer att bli än mer betydelsefullt att odla de regionala kontakter som finns vid 
lärarutbildningarna vid våra lärosäten.   
 
6. Plats för konventet (se bilaga) 
Konventet beslutade att mötena i fortsättningen hålls på World Trade Center vid 
centralstationen i Stockholm, för att minska resekostnaderna.  
 
7. Alumnenkäten (se bilagor) 
Gruppen kring alumnenkäten förordar, efter samråd per mail med konventets deltagare, 
att alumnenkäten genomförs vartannat år och att de två senaste årens alumner deltar, 
så att samtliga årskullar får möjlighet att besvara enkäten. Deltagarna på mötet 
uppskattade det förslaget. Nästa alumnenkät genomförs således 2013. Frågor om 
enkätens utformning skjuts upp och kommer att diskuteras på konferensen i maj.   



 
8. Diskussion om utredningen för övningsskolor 
Elisabeth Nordström vid utbildningsdepartementet deltar i utredningen för 
övningsskolor. Hon gästade konventet för att hämta in synpunkter. Konventets 
deltagare efterlyste en definition av övningsskolor, men framför allt en tydligare 
problembild, eftersom de inte kände igen sig i att VFU-verksamheten inte fungerar.  
 
9. Rapporter från arbetsgrupp: 
Implementering av KPU 
Anders Olsson redogjorde för resultaten av arbetsgruppens kartläggning av lärosätenas 
implementering av KPU (se bilaga). 
 
10. Meddelanden: www.fordetvidare.se 
Mats Tegmark rapporterade om sina kontakter med Skolverket och portalen 
www.fordetvidare.se. Flera brister som Mats har påtalat är nu åtgärdade och landets 
lärarutbildningar kan med fördel länka till hemsidan.  
 
11. Utredningen för lämplighetsprov 
Sigbrit Franke och Aleksandra Sjöstrand berättade om utredningen om lämplighetsprov 
för högskoleutbildning. Utredningen ska vara klar i maj. Deras fokus är på 
lärarutbildningen, men lämplighetsprov kan gälla även andra professionsyrken där man 
har mycket med människor att göra. I dagsläget förordar de ett antagningsprov, som 
finns i olika varianter i många andra länder. Med det förhållandevis låga söktryck som 
finns till lärarutbildningen i Sverige skulle det i första hand bli ett behörighetstest och 
inget urvalsinstrument. Bland diskussionspunkterna från konventet fanns: behovet av 
ett lämplighetstest, vad det är som bör bedömas och hur antagningen i så fall ska 
administreras. En rekommendation från utredarna skulle kunna bli att lärosäten kan 
ansöka om att delta i försöksverksamhet.  
 
12. Konferensen 22-23 maj i Norrköping 
Karin Mårdsjö Blume och Anna Eskilsson presenterade det aktuella programmet för 
konferensen i maj. Temat blir att utbilda för en skola på vetenskaplig grund. Anna 
Ekström, generaldirektör för Skolverket, medverkar. 
 
13. Gruppdiskussioner om aktuella frågor i mån av tid 
Gruppdiskussionerna utgick på grund av tidsbrist. 
 
14. Övriga frågor 
Karin Mårdsjö Blume berättade att Astrid Tursell vid Malmö högskola för en dialog med 
utbildningsdepartementet angående fritidspedagogernas behörighet.  
 
15. Mötets avslutande 
Ordförande Karin Mårdsjö Blume avslutade mötet. I samband med det hälsades alla 
välkomna till Norrköping för konferens den 22-23 maj.  

http://www.fordetvidare.se/
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