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Särskilt organ för lärarutbildning – beslut med anledning av
Högskoleverkets anmodan
Bakgrund

Högskoleverket har i rapporten Högskolornas särskilda organ för lärarutbildning
(2002:41 R) utrett hur reglerna om särskilda organ för lärarutbildning tolkas och
tillämpas vid universitet och högskolor. I rapporten gör Högskoleverket en
bedömning av de enskilda lärosätenas särskilda organ för lärarutbildning.
Högskoleverket anmodade de högskolor som i rapporten bedömts inte ha följt
gällande bestämmelser att redovisa sina åtgärder till Högskoleverket. Örebro
universitet var ett av dem.
Högskoleverket gjorde i rapporten följande bedömningar vad avser det särskilda
organet för lärarutbildning vid Örebro universitet (för fördjupad information
hänvisas till rapporten).
Val av representanter för lärarna

Vid Örebro universitet har samtliga lärare vid lärosätet deltagit i valet av representanter för lärarna. Detta förfarande är inte förenligt med högskoleförordningens
bestämmelser.
Ordförande och vice ordförande

Vid universitetet har fler än berörda lärare haft rätt att föreslå ordförande och vice
ordförande, vilket inte är förenligt med högskoleförordningens bestämmelser.
Örebro universitets redovisning

Örebro universitet har anfört bl.a. följande
Örebro universitets tillämpning av regler för valproceduren grundar sig på
följande bedömning.
Vid universitetet har alla studenter som antagits till lärarutbildningsprogrammet
platsgaranti till alla kurser som ges. Studenterna har möjlighet att göra
kontinuerliga val av kurser under sin studietid. Studenternas fortlöpande val gör
utbildningsplaneringen mera komplex än vid en mera styrd studiegång, men
studenternas möjlighet till frihet och flexibilitet tillmäts stor betydelse. Inga
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restriktioner har lagts för vilka kurser som kan ingå i specialiseringsstudierna inför
en lärarexamen. En medveten strävan har varit att göra lärarutbildningen till en
angelägenhet för hela universitetet. Vid valtillfället sågs det därför som naturligt
att inte göra avgränsningar av vilka lärare som skulle anses berörda.
Då nu en betydande del av pågående mandatperiod förflutit planeras inga åtgärder
för den tid som återstår. Bilden förenklas möjligen av att total konsensus rådde vid
valtillfället. Sammansättningen av valmanskåren synes inte ha påverkat
valresultatet.
Efter det att universitetet har tagit del av Högskoleverkets bedömning, kommer de
lokala valföreskrifterna att bli föremål för översyn och överväganden inför nästa
mandatperiod.
Högskoleverkets bedömning

Vad gäller val av lärarrepresentanter och utseende av ordförande och vice
ordförande kan Högskoleverket inte göra någon annan tolkning än den som
redovisats i rapporten. Högskoleverket har i en skrivelse till regeringen den 10
december 2002 uppmärksammat de tolkningssvårigheter som bestämmelserna i
högskolelagen och högskoleförordningen vållat lärosätena.
I avvaktan på regeringens ställningstagande i dessa frågor vidtar Högskoleverket
tills vidare ingen åtgärd med anledning av universitetets redovisning. En kopia av
detta beslut överlämnas dock till regeringen.
Ärendet är därmed avslutat.
Beslut i detta ärenden har fattats av universitetskanslern i närvaro av kanslichefen
Lennart Ståhle och chefsjuristen Annica Lindblom efter föredragning av
verksjuristen Marie Stern Wärn.
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