
Minnesanteckningar 
Lärarutbildningskonventets möte den 23 maj 2012 kl. 8.30-9.30. 
 
Närvarande: 
Karin Mårdsjö Blume, ordförande, Linköpings universitet 
Mats Tegmark, vice ordförande, Högskolan Dalarna 
Jonas Almqvist, Uppsala universitet 
Anna Hagborg, Uppsala universitet 
Krister Persson, Örebro universitet 
Anna Johnsson Harrie, Linköpings universitet 
Lisa Öhman, Konstfack 
Lena Söderström, Kungliga musikhögskolan 
Johan Elmfeldt, Malmö högskola 
Anders Olsson, Malmö högskolan 
Kenneth Nordgren, Karlstad universitet 
Inga-Lill Fjällsby, Karlstad universitet 
Bengt Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan 
Jane Meckbach, Gymnastik- och idrottshögskolan 
Göran Bostedt, Mittuniversitetet 
Karin Boberg, Södertörns högskola 
Lisa Öberg, Södertörns högskola 
Carina Argelius, Lunds universitet 
Per Gerrevall, Linnéuniversitetet 
Susanne Liedberg, Linnéuniversitetet 
Peter Gustafsson, Mälardalens högskola 
Susanne Gustavsson, Högskolan i Skövde 
Lena Löfgren, Högskolan Kristianstad 
Karin Orving, Stockholms universitet 
Per Båvner, Stockholms universitet 
Ingrid Nordqvist, Högskolan i Gävle  
Anders J Persson, Luleå tekniska universitet 
Iréne Arvidsson, Högskolan i Borås 
Anki Wennergren, Högskolan i Halmstad 
Karin Fogelberg, Göteborgs universitet 
Lena Arnesdotter, Högskolan Dalarna 
Torvald Wictorsson, Umeå 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 
Elias Dietrichson, Lärarnas riksförbund Student 
Anna Tornberg, Lärarförbundet 
Emma Arnström, Lärarförbundet student 



Ulrika Wallén, Sveriges kommuner och landsting 
Anna Eskilsson, sekreterare, Linnéuniversitetet 
 
1. Sammanträdets öppnande 
Ordförande Karin Mårdsjö Blume öppnade mötet. Samtliga deltagare presenterade sig.  
 
2. Fastställandet av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes. Mötestider för hösten, nästa års konferens och 
information från utbildningsledarnätverket anmäldes som övriga frågor.  
 
3. Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar (120301) lades till handlingarna. Beslutet om plats för 
mötena, punkt 6, behöver eventuellt rivas upp på grund av upphandling. 
Arbetsutskottet fick förtroendet att vid behov välja annan lokal.  
 
4. Val av justeringsperson 
Irène Arvidsson, Högskolan i Borås, valdes att tillsammans med ordförande justera 
minnesanteckningarna.  
 
5. Internationellt utbyte för lärarstudenter 
Konventet beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för internationalisering inom våra 
lärarutbildningar. I gruppen ingår: Lisa Öberg, Södertörns högskola (sammankallande), 
Karin Fogelberg eller annan representant för Göteborgs universitet, Kierstin Furberg, 
Högskolan i Jönköping och Jonas Almqvist, Uppsala universitet.  
 
6. Ansökningssiffror för ht 2012 
Generellt visar ansökningssiffrorna till lärarutbildningarna en uppgång på 29 procent i 
hela landet. Vad beror ökningen på? Har kampanjen www.fordetvidare.se haft önskvärd 
effekt? Mats Tegmark ska kontakta ansvariga för kampanjen och be om en utvärdering 
av kampanjen. Felaktigheter på hemsidan och svårigheter att få dem rättade bör påtalas 
igen.  
 
Det varierade söktrycket mellan olika ämnen och åldersinriktningar är problematiskt. Till 
exempel har inriktningen mot 7-9 lockat få studenter, medan historia som ämne är 
överrepresenterat. Många av dem som har börjat på 7-9-utbildningen har dessutom 
bytt till gymnasielärarprogrammet på grund av behörighetsreglerna. På 
utbildningsdepartementet pågår en riskanalys av 7-9-inriktningen och KPU, men 
problemen bör ändå påpekas.  
 
7. Rapport från utredningen av övningsskolor 
Karin Mårdsjö Blume har tillsammans med ett tiotal personer varit på en hearing för 
utredningen av övningsskolor på utbildningsdepartementet. Utredningen kommer 
sannolikt presentera ett förslag som går ut på att en frivillig försöksverksamhet med 
handledningsskolor (övningsskolor) införs som komplement till de ordinarie VFU-

http://www.fordetvidare.se/


skolorna, som utredarna kallade partnerskolor. Tanken är att studenterna ska få en VFU-
period på en handledningsskola som mest. Utredarna diskuterade även behovet av en 
gemensam handledarutbildning i landet.  
 
8. Inför HSV:s kommande granskningar  
Konventet beslutade att gemensamma förberedelser inför granskningarna genomförs 
under höstens konventmöten. Ett förslag var att bjuda in utredare till mötena för 
diskussioner.  
 
10. Meddelanden: Nordiskt möte i Vasa 
Mats Tegmark rapporterade från det nordiska nätverksmötet i Vasa i april. Mats 
jämförde Norge och Finland med Sverige och konstaterade bland annat att den politiska 
styrningen varierar mycket. I Norge ska likvärdiga lärarutbildningar bedrivas i olika 
regioner i landet, medan i Finland ska skolväsendet vara fritt från politiskt styre och det 
gör att skillnaderna mellan olika skolor är stort.  
 
11. Övriga frågor 
Konventet beslutade att höstens möten äger rum den 12 september och den 22 
november.  
 
Konventdeltagarna uppmuntrades att börja fundera på vilket lärosäte som ska arrangera 
nästa års konferens.  
 
Kontakterna med utbildningsledarnätverket bör stärkas så att deras frågor fångas upp 
av konventet och att de meddelas beslut och annan information från konventet.  
 
15. Mötets avslutande 
Ordförande Karin Mårdsjö Blume avslutade mötet.  
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Anna Eskilsson 
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Karin Mårdsjö Blume    Irène Arvidsson           


