Till Lärarutbildningsnämnden

Bil 15:7

Arbetet med revideringen av utbildningsplanen för Lp90 på uppdrag av LUN.
Med anledning av Bologna och förändringar i det långa lärarprogrammet har beredningsgruppen för
Lp90 fått i uppdrag av lärarutbildningsnämnden att revidera utbildningsplanen för Lp 90. (protokoll
LUN-möte den 1 oktober 2007)
En första tillfällig revidering skedde redan under hösten 2007 för de studenter som antagits samma
höst. Anledning till detta var att examensarbetet, 30hp, skulle göras på avancerad nivå i Lp90 då vi
endast antar studenter till utbildning mot senare år. Problem att revidera utbildningsplanen för hela
programmet uppstod då studenter redan antagits och påbörjat kurser under höstterminen. Förslaget
som togs i LUN, 1 oktober 2007, skulle gälla endast de som antagits hösten 2007. En ny
utbildningsplan skulle sedan arbetas fram för att gälla studenter antagna 2008 och senare.
Vid revideringsarbetet med dem nya utbildningsplanen har hänsyn tagits till de förändringar som
gjorts i allmänt utbildningsområde i det långa programmet. Tidigare utbildningsplaner i Lp 90 har
tagit hänsyn till det långa programmets innehåll i det allmänna utbildningsområdet varför
beredningsgruppen fann det naturligt att arbeta efter den principen även nu. Beredningsgruppen såg
också fördelar med samläsning speciellt när det gäller föreläsningar i större skala. Erfarenheter från
det nya upplägget av den första terminen i det långa programmet har beaktats. Lärare med
erfarenhet av ”nya” AU och med erfarenhet av tidigare Lp90 adjungerades till mötet i
beredningsgruppen den 7 februari 2008. Minnesanteckningar med olika förslag från tidigare möte
delgavs alla med uppmaning om att förankra diskussionerna som först i beredningsgruppen under
hösten 2007 i sina respektive ämnes/institutionsgrupper.
Trots detta arbete och förslag bör LUN överväga om utbildningen ska revideras nu i vår eller om vi
ska avvakta lärarutbildningsrevideringen i höst som bl.a. fått i uppdrag att komma med förslag om
Lp 90
LUN har nu att ta ställning till:
- om vi bör invänta den kommande lärarutbildningsutredningen innan vi ändrar programstrukturen i
Lp 90 och använda samma struktur ht08 som användes för studenter antagna ht07.
eller
- om det nya förslaget på utbildningsplanen ska antas med den nya föreslagna programstrukturen
Lärarutbildningens huvudstruktur
HT

Perspektiv på läraryrket 30 högskolepoäng, inkl. 13hp VFU (6hp praktiskt lärararbete och 6hp fältstudier)

VT

Ämnesdidaktisk kurs/speciell didaktik 22,5 högskolepoäng, inkl. VFU 15hp (12hp praktiskt lärararbete och 3hp
fältstudier)
Värdegrunden i ett demokratiskt samhälle, 7,5 högskolepoäng, inkl VFU 3hp (3hp fältstudier)

HT

Examensarbete 30 högskolepoäng

- om det i så fall finns medel att ta fram en ny kurs för den första terminen
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