Bilaga 5:1

Till lärarutbildningsnämnden vid HiG
Angående lärarutbildningens Bolognaanpassning. En första diskussion.
Enligt skrivelse från regeringskansliet 070115 (bilaga ) placeras senarelärare (både mot
grundskola och gymnasium) på avancerad nivå. För tidigarelärare gäller att man öppnar för
två olika kategorier. Den ena med en utbildning omfattande 7 terminer på grundläggande nivå
den andra omfattande 8 terminer på avancerad nivå. Eftersom ingen examensordning ännu
finns utarbetad tvingas vi fortfarande sväva i okunnighet om vilka ramar som gäller.
Noterbart är att det alltså är respektive examen som placeras på dessa nivåer. Kraven på
kurser på avancerad nivå är oklara men en jämförelse med andra yrkesutbildningar (t.ex.
civilingenjörsutbildning) visar att kurserna på avancerad nivå inte förutsätter att samma
kursinriktning/ämne/ämnesområde avhandlats på grundläggande nivå. En fråga blir alltså hur
lärarutbildningen skall organiseras. Eftersom tidigarelärare kan välja grundläggande eller
avancerad nivå måste frågan om när valet skall göras också diskuteras.
1. Innebär skrivelsen att alla tidigarelärare som läst kurser med ”lärarinriktning” 4 år får
en examen på avancerad nivå?
2. Kan valet för tidigarelärarnas del placeras relativt sent i utbildning? T.ex. under den
sjätte terminen så att valet till den sjunde terminen avser antingen ytterligare en
specialisering termin 7 och examensarbete den 8:e terminen på avancerad nivå
(omfattning?) eller examensarbete på grundläggande nivå och kursinnehåll
motsvarande nuvarande AU3 under 7:e terminen?
Förslag: En arbetsgrupp utses bestående av en lärarrepresentant från vardera HS-, N- och Pinstitutionerna, en representant för kommuner en studeranderepresentant samt en
utbildningsledare från lärarutbildningskansliet som är sammankallande. Arbetsgruppen skall
ge förslag till LuN på lärarutbildningens Bolognaanpassning vid HiG. Gruppen skall noggrant
följa arbetet inom Lärarutbildningskonventet och Pentaplus och använda de samarbetskanaler
som är möjliga för att undvika att HiG skapar speciella lösningar som t.ex. försvårar för
studerande att byta utbildningsort. Gruppens budget är 30.000:- och fördelning av resurser
och resursuppföljning görs av den utbildningsledare som är sammankallande.
Utbildningsledarens arbete görs inom det normala arbetet på kansliet.
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