
Minnesanteckningar 
Lärarutbildningskonventets möte den 18 maj 2011. 
 
Närvarande: 
Johan Elmfeldt, ordförande, Malmö högskola 

Björn Åstrand, vice ordförande, Umeå universitet 

Samuel Bengmark, Chalmers tekniska högskola 

Ingrid Redbark-Wallander, Dans- och Cirkushögkolan 

Anna Danielsson, Dans- och Cirkushögkolan 
Bengt Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan 
Kenneth Nyberg, Göteborgs universitet 

Lars-Erik Olsson, Högskolan i Borås 

Anita Eriksson, Högskolan i Borås 

Åsa Bartholdsson, Högskolan Dalarna 

Mats Tegmark, Högskolan Dalarna 

Micael Melander, Högskolan Gävle 

Lisbeth Ranagården, Högskolan Halmstad 

Pernilla Nilsson, Högskolan Halmstad 
Kierstin Furberg, Högskolan Jönköping 

Sheila Harmer, Högskolan Kristianstad 

Lena Löfgren, Högskolan Kristianstad 

Susanne Gustavsson, Högskolan Skövde 

Lena Garberg, Högskolan Väst 

Kenneth Nordgren, Karlstad universitet 

Inga-Lill Fjällsby, Karlstad universitet 

Lisa Öhman, Konstfack 

Ann-Cathrine Andersson, Konstfack 
Karin Mårdsjö Blume, Linköpings universitet 

Roger Klinth, Linköpings universitet 

Anna Eskilsson, Linköpings universitet 

Susanne Liedberg, Linnéuniversitetet 

Kristina Ek, Luleå tekniska universitet 

Anders J Persson, Luleå tekniska universitet 

Anders Olsson, Malmö högskola 

Monika Karlsson, Mittuniversitetet 

Karin Orving, Stockholms universitet 

Lisa Öberg, Södertörns högskola 

Mikael Sjögren, Umeå universitet 

Anna Hagborg, Uppsala universitet 

Krister Persson, Örebro Universitet 

Karin Åmossa, Lärarförbundet 

Anna-Jändel Holst, Lärarnas Riksförbund 

Ulla Gummesson, Sveriges kommuner och landsting 

Gunilla Löfström, sekreterare, Malmö högskola 



 
1. Sammanträdets öppnande 

Ordförande Johan Elmfeldt öppnar mötet. 
 
 
2. Fastställandet av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställs med tillägg av 
följande övriga frågor: 

8.1 Mötestider för hösten 2011 
8.2 Konsekvenser av eventuellt avslag på förnyad ansökan om examenstillstånd för 

lärarutbildning 2011 
 
 
3. Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna. 
 
 
4. Val av justeringsperson 
Karin Åmossa, Lärarförbundet, väljs att tillsammans med ordförande justera 
minnesanteckningarna.  
 
 
5. Redovisning av ekonomi.  
Johan Elmfeldt redogör för årsredovisningen 2010 utifrån underlag som skickats ut före 
mötet och som bifogas minnesanteckningarna: Ekonomisk redovisning 2009-07-01 – 
2011-06-30, Utfall juli - december 2009 samt Utfall januari 2010 - april 2011.  Malmö 
högskola har stått för overheadkostnaderna vilka således inte är inräknade i utgifterna. 
Hantering och omfattning av overheadkostnader samt lön till ordförande (10%), vice 
ordförande (10%) och administratörer (20%) diskuteras.  
 
Konventet accepterar den ekonomiska redovisningen i enlighet med de ovan nämnda 
underlagen.  
 
En viss höjning av medlemsavgiften kan behövas, förslagsvis med 10%, vilket skulle 
innebära ett tillskott på närmare 40 000:-. Avgiften ska diskuteras vid kommande möte. 
 
 
6. Rapporter och meddelanden 
 
6.1 Nordiskt nätverksmöte, 25/2 i Reykjavik 
Johan Elmfeldt och Björn Åstrand har deltagit i nätverksmötet i Reykjavik. 
 
Björn Åstrand redogör för syftet med nätverksträffarna vilket är att stärka samverkan 
mellan de nordiska lärosätena.  Nätverket har efterhand kommit att bli en allt viktigare 



kontaktyta. Konventet bör fundera över hur denna kan användas, under vilka premisser 
och vad samarbetet konkret ska resultera i. 
 
Under nätverksmötena diskuteras reformer och förändringar som är på gång i de olika 
länderna såsom: 
Finland: De fusionsprocesser som är på gång har ännu inte gett stora effekter för 
lärarutbildning. 
Färöarna: Två parallella system innebär problem. 
Norge: Förskollärarutbildningen ska ses över, och för utbildningen 8-13 är en revison på 
gång. Forskarskola för lärare är under utbyggnad. 
Danmark: Planer på ackreditering finns. 
Island: En femårig masterutbildning för lärare planeras, men landets ekonomiska 
situation kan innebära problem att få till stånd en sådan. 
 
 
6.2 Rapport från arbetsgruppen: Lärarlegitimation 
 
Anders Olsson rapporterar från arbetsgruppen med uppdrag att föra en dialog med 
Skolverkets projektgrupp om behörigheter samt kompetensprofiler för legitimation. 
 
Frågor kring formuleringen ”Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan 
undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet” i 
högskoleförordningen är besvarade genom Förordning (2011:326) om behörighet och 
legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor. 
 
Arbetsgruppen har deltagit i ett av Skolverket arrangerat möte om kompetensprofiler 
där ett arbetsmaterial för föreskrifter diskuterats. Föreskrifterna har gått ut på remiss 
till ett antal instanser. Arbetsgruppen har inte varit remissinstans men kunnat ge 
synpunkter på de föreslagna föreskrifterna i egenskap av experter. Arbetsgruppens 
synpunkter har haft fokus på konsekvenser för studenter i pågående lärarutbildning. 
 
Utbildningsledare har haft ett möte med Skolverket och kommer att delta i ytterligare 
ett (den 30 maj). Högskoleperspektivet avseende legitimation, behörigheter och 
behörighetsgivande kurser beaktas särskilt i kontakten med Skolverket. 
 
 
6.3 Rapport från arbetsgruppen: Reklamkampanj om lärarutbildning via Skolverket  
 
Skolverket har i uppdrag av regeringen att, i samarbete med Högskoleverket och efter 
samråd med referensgrupp, genomföra en informationskampanj om lärar- och 
förskolläraryrkena.  I referensgruppen ingår deltagare från bl.a. olika fackförbund inom 
skolväsendet, Verket för högskoleservice, Sveriges förenade studentkårer, Friskolornas 
riksförbund samt Sveriges kommuner och landsting.  
 



Skolverket har bjudit in referensgruppen till ett möte den 15 mars angående denna 
informationskampanj i vilket Jane Meckbach och Johan Elmfeldt deltog. 
Minnesanteckningar från detta möte skickades till Lärarkonventets deltagare den 16 
mars och bifogades kallelsen till detta möte. 
 
Arbetet med en namnkunnig reklambyrå fortskrider. Kampanjen beräknas komma i gång 
i början av hösten 2011. Inspirationskällor är initiativ/kampanjer i UK (kampanjen Turn 
Your Talent to Teaching) och i Norge (GNIST).  Man budgeterar för 6 miljoner kronor 
under 2011 och 12 miljoner kronor under 2012.  
 
Nästa möte äger rum den 15 juni. Jane Meckbach deltar då och rapporterar därefter till 
konventet. 
 
 
6.4 Rapport från arbetsgruppen: Bevakning och samsyn i forskningsfrågor av relevans 
för lärarutbildning 
 
Konventet tillsätter en arbetsgrupp för bevakning av och samsyn i forskningsfrågor av 
relevans för lärarutbildning. Hittills ingår Johan Elmfeldt och Björn Åstrand. Den som 
önskar ingå i gruppen och de som redan anmält intresse av att ingå i arbetsgruppen 
uppmanas att höra av sig till Johan.  
 
 
7 Tillsättning av arbetsgrupp: Huvudområden i lärarutbildning 
En arbetsgrupp med uppgift att samordna huvudområden i lärarutbildning tillsätts.  
Gruppen består av Anna Hagborg, Uppsala universitet och Per Gerrevall, 
Linnéuniversitetet (kontaktpersoner) samt Kierstin Furberg, Högskolan Jönköping och 
Roger Klinth, Linköpings universitet1 
 
 
8. Övriga frågor 

 8.1 Möten hösten 2011: 27/9 och 30/11 
 

 8.2 Konsekvenser av eventuellt avslag på förnyad ansökan om examenstillstånd 
för lärarutbildning 2011. 

Frågan om hur lärosäten kommer att hantera eventuellt avslag på ny prövning av 
ansökan i lärarutbildning 2011 ställs och diskuteras kort.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Efter mötet har Kierstin Furberg avsagt sig uppdraget. 



9.  Valberedning: ordförande och vice ordförande fr o m 2011-07-01 
 
Efter Anders J Perssons föredragning av valberedningens förslag väljs med hög röst Karin 
Mårdsjö Blume, Linköpings universitet och Mats Tegmark, Högskolan i Dalarna utses till 
ordförande respektive vice ordförande. Karin och Mats tackar för förtroendet. 
Tillträdande ordförande återkommer med redovisning av vilka som ingår i AU. 
 
 
10. Mötets avslutande 
Ordförande Johan Elmfeldt avslutar mötet och tackar som avgående ordförande 
konventet för en lärorik och spännande tid.  
 
 
Vid protokollet 
 
Gunilla Löfström 
 
 
Justeras 
 
 
 
Johan Elmfeldt                                                                Karin Åmossa 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 
 
 
 

 
 
 
 


