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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 lärosäten som i rapporten bedömts inte ha följt
gällande bestämmelser att redovisa sina åtgärder till Högskoleverket. Växjö
universitet var ett av dem.
Högskoleverket gjorde i rapporten följande bedömningar vad avser det särskilda
organet för lärarutbildning vid Växjö universitet (för fördjupad information
hänvisas till rapporten).
Val av representanter för lärarna

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

Växjö universitet har anfört bl.a. följande
Universitetets utgångspunkt har varit att utifrån gällande förordning tillämpa ett
valförfarande som är så enkelt och så rättvisande som möjligt. Ett skäl till detta är
att i huvudsak samtliga lärare vid universitetet på ett eller annat sätt är eller kan bli
berörda av lärarutbildningen. Studenter i lärarutbildningen är ofta integrerade i
grupper där även andra studenter deltar och samtliga institutioner utom en har ett
genomförandeansvar i lärarutbildningen. Mot denna bakgrund har ingen kritik
hittills riktats mot detta förfarande.
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Eftersom Högskoleverket nu anser att förfarandet inte kan vara förenligt med
förordningens text är det självklart så att universitetet i fortsättningen kommer att
tillämpa förordningen på det sätt verket anser. Universitetet vill dock framhålla att
det valförfarande som logiskt följer av förordningen är svårt att administrera och
därför knappast ändamålsenligt. Av detta skäl bedömer universitetet, i likhet med
ett antal andra lärosäten, att förordningstexten bör ändras så snart detta är möjligt.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket konstaterar att universitetet redovisat tillfredsställande åtgärder
med anledning av verkets ställningstagande. 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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