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Bil 35:2
Till Lärarutbildningsnämnden vid Högskolan i Gävle
Angående anpassning av Lp90 till examen på avancerad nivå.
Studenter har antagits till Lp90 (fd Lp60) mot den utbildningsplan som gällt tidigare.
Ikraftträdandereglerna är dock sådana att alla lärarstudenter antagna efter 1/7 -07 skall läsa
enligt den nya examensordningen. Detta innebär, eftersom samtliga studerande inom Lp90 är
senarelärare, att de ska avlägga en examen på avancerad nivå. De ska då utföra ett
examensarbete omfattande 30 hp.
Det nuvarande programmet innefattar ett examensarbete på 15 hp. För att bereda plats för ett
30hp-arbete inom programmets nuvarande ram måste andra kursmoment minskas i
omfattning.
För antagna ht07 krävs ett skyndsamt beslut för att förbereda studenter, lärare och
institutioner. Strukturen under våren 08 påverkas av förändringarna.
LuN föreslås besluta att:
1. Lp90 förändras så att ett examensarbete omfattande 30hp utförs sista terminen inom ramen
90 hp.
2. Minskningen av övriga kurser görs så att sista terminen friställs. Teori och metodkursen
under termin 2 blir en integrerad del i examensarbetet och kursen Ledarskap och lärande
förläggs till termin 2 samt minskar i omfattning till 7,5 hp varav 3,75 hp är VFU praktiskt
lärararbete. Omfattningen av VFU i den ämnesdidaktiska kursen utökas med 3,75 hp och
omfattar sammanlagt 18,75 hp. Detta resulterar i att den ämnesteoretiska delen av den
ämnesdidaktiska kursen och kursen Ledarskap och lärande minskar med 3,75 hp .
Examensordningens krav på 30 hp VFU är då uppfyllt.
För antagna ht08 och senare föreslås LuN besluta att:
3. LP90-beredningen utarbetar ett mer genomarbetat förslag för att lösa programmets struktur.
Andra lärosäten erbjuder en förlängning av VFU-delen utöver de 90 hp som programmet
omfattar. För HiG:s del skulle detta innebära att en femveckors VFU utöver 90 hp erbjuds de
som saknar VFU i sin tidigare utbildning. Det arbetet skall vara klart till LuN:s
novembermöte.
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