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Bil 46:2
Verksamhetsuppdrag Lärarutbildningsnämnden och
Lärarutbildningskansliet
Lärarutbildningsnämnden (LuN) och Lärarutbildningskansliet (LuK) kommer under 2009 att
inrikta arbetet mot en uppföljning av Lärarutbildningsutredningen som presenteras 081203.
Flera av utredningens förslag är redan kända där begreppet forskningsbaserad utbildning
ständigt upprepas. Utbildningsdepartementet tycks stödja förslagen och en vårproposition kan
väntas efter att remisstiden (3 månader) gått ut. Ett första grannlaga arbete handlar just om att
besvara remissen med en bred förankring inom Lärarutbildningsnämnden och de institutioner
som ger lärarutbildning. Samtliga lärosäten måste söka nya examensrätter på ämnes och
ålderskategorinivå. Alla lärarutbildningar förväntas profilera sig. Utredningen ställer
dessutom tydliga och långtgående krav på den kompetens som krävs inom inriktningar och
allmänt utbildningsområde. Uppföljning av utvärderingen av lärarutbildningen (presenterades
april 08) fortsätter under våren 09. Verksamhetsuppdraget under 09 karakteriseras fortsatt av
osäkerhet inför den framtida utformningen av lärarutbildningen. Denna osäkerhet och den
minskande bemanningen på Lärarutbildningskansliet parat med den ständiga jakten på rimliga
forskningsmedel för en forskningsbaserad lärarutbildning avspeglas i friskprofilen från Previa
(081008) där stress är kansliets största hälsoproblem. Detta understryks också av det digra
verksamhetsuppdraget nedan där verksamhet knappast kan skjutas framåt. Huvuddelen av allt
arbete kansliet utför utgörs självklart av rutinarbetet för att upprätthålla en god utbildning,
utvärdera utbildningen och värna om goda kontakter med kommuner och skolor. Förutom
detta arbete kommer arbete under 2009 att kännetecknas av att:
o nämnden och kansliet i samarbete med institutioner utarbetar ett remissvar på
Lärarutbildningsutredningen.
o LuN och institutionssammansatta arbetsgrupper arbetar fram ett förslag till profilering
av lärarutbildningen. En smärtsam procedur blir därvid att utarbeta ett förslag till
Högskolestyrelsen om vilka inriktningar som inte längre ska erbjudas.
o LuN beslutar om vilka mått och steg som ska tas för att ansöka om nya examensrätter.
o en revidering av Allmänt utbildningsområde (AUO) påbörjas. I
Lärarutbildningsutredningen får AUO ett mer tvingande innehåll än det som gäller
idag. AUO ges idag av tre institutioner i samarbete. Detta samarbete, som efter mycket
arbete fungerar väl, är en av lärarutbildningens profilerande kvaliteter. Revideringen
ska alltså göras i ett samarbete mellan institutionerna. Kansliet och nämnden har då en
sammankallande och sammanhållande funktion.
o ett av LuN:s större uppdrag under sen höst 2008 har varit att utarbeta ett förslag till
masterutbildning med lärarutbildningen som bas. Detta arbete är en del i arbetet att
bygga en forskningsbaserad lärarutbildning och ska slutföras under 2009. Mastern är
också ett led i arbetet med den ämnesdidaktiska profilen som under 2009 ska ta
avgörande steg framåt.
o Lärarutbildningskansliet i samarbete med nämnden beslutar och genomför åtgärder
med anledning av undersökningen av studentavhopp. Kansliet har på nämndens
uppdrag under 2008 undersökt avhoppen från utbildningen. Undersökningen
presenteras under januari 2009 och föreslår åtgärder för att minska avhoppen i de fall
de inte orsakats av en direkt oförmåga/olämplighet för utbildningen..

