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Till Lärarutbildningsnämnden vid HiG
Spärregel i utbildningsplan
Efter påpekade från HSV:s granskningsgrupp har regeln i utbildningsplanen om att
lärarstuderande totalt får restera högst 22,5 hp inom programmets kurser införts i kursplaner.
Detta har orsakat stora administrativa problem för bl.a. HS-institutionen eftersom kurser från
höstterminen inte hunnit införas innan vårterminens kurser påbörjats och studerande har
därmed fått besked om att de inte är behöriga till vårens kurser. För att lösa detta problem bör
spärregeln i utbildningsplanen tillämpas endast höstterminer efter sommaruppehåll och vid
begränsat antal tillfällen. Mellanliggande sommar bör garantera att alla kurser hinner föras in
innan påföljande termin startar. Den mest lämpliga terminen för Senarelärare är termin 5.
Tidigarelärare läser en specialisering termin 5 vilket gör deras studier i praktiken omöjliga att
överblicka. För deras del bör därför termin 3 väljas.
De kurser som blir aktuella som kontrollstationer ligger alltså i andra delen av en inriktning.
Detta innebär att de kursplaner där en spärregel ska införas är kurser som inleder andra delen
av en inriktning. Dock kommer det sannolikt att vara svårt att skilja på Senarelärare som läser
en viss inriktning som sin första eller sin andra inriktning. Detta leder till att det sannolikt är
lättast att ha två kontrollpunkter för Senarelärare (termin 3 och 5) och en för Tidigarelärare
(termin 3).
Skrivningen rörande mentor har varit en smula oklar i sin nuvarande utformning och smärre
förändringar där föreslås också nedan.
Förslag:
I utbildningsplanen byts följande passus ut:
”En student, som inför en ny termin är underkänd på kurser om 22,5
högskolepoäng eller mer, får inte fortsätta på nya kurser. En student med flera
underkända kurser kan, som extra stöd i studierna, tilldelas en mentor under en
viss tid.”
mot:
”En student med inriktning mot examen omfattande 210 hp, som inför termin 3 är underkänd
på kurser motsvarande mer än 22,5 hp, får inte fortsätta på nya kurser. En student med
inriktning mot examen omfattande 270/300 hp, som inför termin 3 och termin 5 är underkänd
på kurser motsvarande mer än 22,5 hp får inte fortsätta på nya kurser. En student som inte
får fortsätta på nya kurser eller har andra problem med sin utbildning kan, som extra stöd i
studierna, tilldelas en mentor under en viss tid.”
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